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PODSUMOWANIE

Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wstĊp do niniejszego Prospektu i powinno byü czytane áącznie
z bardziej szczegóáowymi informacjami zamieszczonymi w pozostaáych czĊĞciach niniejszego Prospektu.
Potencjalni inwestorzy powinni uwaĪnie zapoznaü siĊ z treĞcią caáego niniejszego Prospektu, a w szczególnoĞci
z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w Rozdziale „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje
inwestycyjne dotyczące Akcji powinny byü podejmowane po rozwaĪeniu treĞci caáego niniejszego Prospektu.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi we wszystkich krajach czáonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”), osoby, które sporządziáy niniejsze podsumowanie bĊdące czĊĞcią niniejszego
Prospektu wraz z kaĪdym jego táumaczeniem, ponoszą odpowiedzialnoĞü jedynie za szkodĊ wyrządzoną
w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w báąd, jest niedokáadne lub sprzeczne z pozostaáymi
czĊĞciami niniejszego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego siĊ
do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie powód moĪe byü obowiązany, zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w paĔstwach czáonkowskich EOG, do poniesienia kosztów táumaczenia niniejszego Prospektu
przed rozpoczĊciem postĊpowania.
Informacje ogólne
W ramach naszej podstawowej dziaáalnoĞci zajmujemy siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej, jej dystrybucją
i obrotem, które to dziaáalnoĞci prowadzimy na podstawie koncesji udzielonych nam przez Prezesa URE – organ
powoáany do wykonywania zadaĔ z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji w sektorze energetycznym.
Wytwarzanie
Wytwarzaniem energii elektrycznej w naszej Grupie zajmuje siĊ gáównie Elektrownia Kozienice, która weszáa
w skáad naszej Grupy w paĨdzierniku 2007 roku. Elektrownia Kozienice posiada áączną moc osiągalną brutto
2.880 MW i jest najwiĊkszą w Polsce pod tym wzglĊdem elektrownią opalaną wĊglem kamiennym. Od stycznia
2008 roku Elektrownia Kozienice rozpoczĊáa takĪe wytwarzanie energii ze Ĩródeá odnawialnych (poprzez
wspóáspalanie biomasy). Elektrownia Kozienice wytworzyáa w 2007 roku 12,4 TWh energii elektrycznej brutto,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 6,2 TWh energii elektrycznej brutto.
Wytwarzaniem energii elektrycznej ze Ĩródeá odnawialnych zajmuje siĊ przede wszystkim nasza spóáka zaleĪna
– Elektrownie Wodne. àączna moc osiągalna dwudziestu naleĪących do nas elektrowni wodnych wynosi
56 MW. Wytworzyáy one w 2007 roku áącznie 0,1 TWh energii elektrycznej brutto, a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. áącznie 0,08 TWh energii elektrycznej brutto. Wedáug danych ARE
za 2007 rok nasz udziaá w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 7,9%,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 8,3%. Zgodnie z Niezbadanymi
Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma Grupy w ramach
segmentu wytwarzania stanowiáy 18,8% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy
miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu
wytwarzania stanowiáy 4,2% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy
segmentami w Grupie).
Dystrybucja
W naszej Grupie za dystrybucjĊ energii elektrycznej odpowiada ENEA Operator, która peáni funkcjĊ operatora
systemu dystrybucyjnego. Sieü dystrybucyjna ENEA Operator obejmuje swym zasiĊgiem obszar okoáo 20%
powierzchni kraju, zlokalizowany w póánocno-zachodniej czĊĞci Polski. ENEA Operator dysponuje liniami
energetycznymi o dáugoĞci ponad 123.000 km (wraz z przyáączami) oraz okoáo 33.500 stacjami
elektroenergetycznymi. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w dystrybucji energii elektrycznej
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 11,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. –
12%. Zgodnie z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku
przychody pro forma Grupy w ramach segmentu dystrybucji stanowiáy 35,1% áącznych przychodów
ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym
Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu dystrybucji stanowiáy 38,4% áącznych przychodów ze sprzedaĪy
netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie).
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W ramach naszej Grupy hurtowy obrót energią elektryczną oraz sprzedaĪ energii elektrycznej odbiorcom
koĔcowym naleĪy do ENEA. W 2007 roku ENEA sprzedaáa ponad 17 TWh energii do okoáo 2,3 mln odbiorców
koĔcowych, w tym okoáo 0,8 TWh klientom przyáączonym do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych
innych niĪ ENEA Operator. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. sprzedaĪ energii przez
ENEA ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco: sprzedano ponad 8,8 TWh do okoáo 2,3 mln odbiorców koĔcowych, w tym
okoáo 0,5 TWh klientom przyáączonym do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych innych niĪ ENEA
Operator. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 14,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
14,7%. W okresie objĊtym Zbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi dziaáalnoĞü w zakresie obrotu energią
elektryczną prowadziáa takĪe Elektrownia Kozienice oraz, do 31 sierpnia 2007 r., EnergoPartner. Zgodnie
z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma
Grupy w ramach segmentu obrotu stanowiáy 41,5% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem
sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym
Sprawozdaniem Finansowym za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody Grupy
w ramach segmentu obrotu stanowiáy 53% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy
miĊdzy segmentami w Grupie).
Pozostaáa dziaáalnoĞü
Ponadto spóáki z naszej Grupy prowadzą dziaáalnoĞü dodatkową wobec podstawowej dziaáalnoĞci wymienionej
powyĪej, w tym, miĊdzy innymi, zajmują siĊ: (i) budową, rozbudową, modernizacjami i remontami sieci oraz
urządzeĔ energetycznych; (ii) projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedaĪą urządzeĔ i aparatury
elektrycznej i energetycznej; (iii) usáugami związanymi z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego
napiĊcia; (iv) usáugami transportowymi (w tym sprzedaĪą oraz serwisem i naprawą pojazdów mechanicznych
oraz wynajmem Ğrodków transportu); oraz (v) dziaáalnoĞcią socjalną (obiekty turystyczne, ochrona zdrowia).
Pod wzglĊdem przychodów, zysków i EBITDA najistotniejsze obszary pozostaáej dziaáalnoĞci to: (i) handel
hurtowy i detaliczny materiaáami elektrycznymi i elektroenergetycznymi prowadzony przez BHU; (ii) budowa,
rozbudowa, modernizacje i remonty sieci oraz urządzeĔ energetycznych prowadzone przez ENERGOBUD
Leszno; (iii) usáugi związane z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego napiĊcia, które Ğwiadczy
ENEOS; oraz (iv) sprzedaĪ detaliczna pojazdów mechanicznych, akcesoriów, paliw, obsáuga i naprawa
pojazdów mechanicznych oraz wynajem Ğrodków transportu prowadzone przez AUTO-STYL. Zgodnie
z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma
Grupy w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci stanowiáy 4,6% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto
(z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
przychody Grupy w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci stanowiáy 4,4% áącznych przychodów
ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie).
Podstawowe dane finansowe Grupy
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. nasze przychody ze sprzedaĪy netto wyniosáy
3.038,6 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie 418,1 mln PLN. Bez uwzglĊdniania przychodów
Elektrowni Kozienice nasze przychody ze sprzedaĪy netto w tym okresie wyniosáy 2.910,5 mln PLN, a EBITDA
uksztaátowaá siĊ na poziomie 276,3 mln PLN. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. nasze przychody
ze sprzedaĪy netto wyniosáy 5.445,8 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie 546,9 mln PLN. Bez
uwzglĊdniania przychodów Elektrowni Kozienice (za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.)
nasze przychody ze sprzedaĪy netto w tym okresie wyniosáy 5.118,1 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na
poziomie 495,3 mln PLN. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. nasze przychody ze sprzedaĪy netto wyniosáy
5.383,7 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie 634,3 mln PLN. Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005 r. nasze przychody ze sprzedaĪy netto wyniosáy 4.614,7 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie
447,5 mln PLN.
Historia
Spóáka wywodzi siĊ z zakáadów energetycznych powstaáych w poáowie XX wieku, które po procesach
restrukturyzacyjnych zostaáy w roku 1993 przeksztaácone w jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa: EnergetykĊ
PoznaĔską S.A., EnergetykĊ SzczeciĔską S.A., Zakáad Energetyczny Gorzów S.A., Zielonogórskie Zakáady
Energetyczne S.A. oraz Zakáad Energetyczny Bydgoszcz S.A.
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W dniu 2 stycznia 2003 r., na mocy
 decyzji Ministra Skarbu PaĔstwa z dnia 29 lipca 2002 r., Energetyka

PoznaĔska S.A. przejĊáa majątki czterech pozostaáych spóáek dystrybucyjnych, tj.: Energetyki SzczeciĔskiej
S.A., Zakáadu Energetycznego Gorzów S.A., Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych S.A. oraz Zakáadu
Energetycznego Bydgoszcz S.A. Poáączenie spóáek zostaáo dokonane poprzez przeniesienie caáego majątku
spóáek przejmowanych na EnergetykĊ PoznaĔską S.A. w zamian za akcje w jej kapitale zakáadowym. W tym
samym dniu dotychczasowa firma Spóáki zostaáa zmieniona na Grupa Energetyczna ENEA S.A. W wyniku
kolejnej zmiany dokonanej w dniu 13 paĨdziernika 2004 r. firma Spóáki otrzymaáa aktualne brzmienie.
Celem przedmiotowego poáączenia byáo utworzenie silnego podmiotu dziaáającego na rynku dystrybucji i obrotu
energią elektryczną w póánocno-zachodniej Polsce, posiadającego znaczny portfel klientów.
Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnĊtrznego energii
elektrycznej oraz wymogami Prawa Energetycznego, w dniu 7 grudnia 2006 r. zostaáa zawiązana spóáka
ENEA Operator, do której w dniu 30 czerwca 2007 r. ENEA wniosáa w formie aportu zorganizowaną czĊĞü
przedsiĊbiorstwa, na którą skáadaá siĊ w szczególnoĞci majątek dystrybucyjny. Z dniem 1 lipca 2007 r.
ENEA Operator rozpoczĊáa dziaáalnoĞü jako operator systemu dystrybucyjnego wyodrĊbniony ze struktur
i majątku ENEA.
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Spóáka nabyáa 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice.
Elektrownia Kozienice powstaáa w wyniku przeksztaácenia przedsiĊbiorstwa paĔstwowego Elektrownia
Kozienice dokonanego w 1996 roku. PrzejĊcie kontroli nad Elektrownią Kozienice rozszerzyáo dziaáalnoĞü
naszej Grupy o wytwarzanie energii elektrycznej. Do czasu przejĊcia Elektrowni Kozienice, poza dziaáalnoĞcią
Elektrowni Wodnych polegającą na wytwarzaniu energii ze Ĩródeá odnawialnych, Grupa nie prowadziáa
dziaáalnoĞci wytwórczej.
Przewagi konkurencyjne
W opinii Zarządu, nasza Grupa posiada nastĊpujące przewagi konkurencyjne:
Silna pozycja na rynku
Posiadamy silną pozycjĊ rynkową w Polsce we wszystkich segmentach rynku elektroenergetycznego, w których
prowadzimy dziaáalnoĞü. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w sprzedaĪy energii elektrycznej
do odbiorców koĔcowych w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 14,6%, udziaá w dystrybucji energii
elektrycznej w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 11,6%, natomiast w rynku wytwarzania energii elektrycznej
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 7,9%. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
udziaá ten wyniósá odpowiednio 14,7%, 12,0% oraz 8,3%. Wedáug danych ARE za 2007 rok byliĞmy czwartym
najwiĊkszym podmiotem w segmencie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną w Polsce,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. byliĞmy trzecim najwiĊkszym podmiotem
w segmencie wytwarzania energii elektrycznej oraz czwartym w segmencie dystrybucji i obrotu energią
elektryczną w Polsce.
Efektywne aktywa wytwórcze
Znacząca wiĊkszoĞü urządzeĔ wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym pochodzi z lat
1966-1985. Elektrownia Kozienice zostaáa wybudowana w latach ’70 XX wieku i od tego czasu przeszáa szereg
modernizacji, które uczyniáy ją jedną z najbardziej efektywnych elektrowni opalanych wĊglem kamiennym
w Polsce. Wedáug danych Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie spoĞród elektrowni opalanych
wĊglem kamiennym, praca Elektrowni Kozienice charakteryzuje siĊ jednym z najniĪszych w Polsce wskaĨników
emisyjnoĞci dwutlenku wĊgla: w 2007 roku wskaĨnik ten wynosiá 860 kg/MWh, a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 855 kg/MWh, oraz jednym z najniĪszych wskaĨników zuĪycia wĊgla
na MWh wytworzonej energii elektrycznej: w 2007 roku wskaĨnik ten wynosiá 0,409 Mg/MWhBr (Ğrednia
z ostatnich trzech lat, wielkoĞü jest zaleĪna od wartoĞci opaáowej spalanego wĊgla), a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 0,417 Mg/MWhBr. Elektrownia Kozienice jest zlokalizowana
w strategicznym miejscu systemu elektroenergetycznego, w bezpoĞredniej bliskoĞci linii przesyáowych
zasilających aglomeracjĊ warszawską.
Zdywersyfikowany i stabilny portfel klientów
Portfel klientów, którym sprzedajemy energiĊ elektryczną jest stabilny i w znacznym stopniu zdywersyfikowany.
Obecnie sprzedajemy energiĊ elektryczną do okoáo 2,3 mln odbiorców, w tym okoáo 2,0 mln klientów
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indywidualnych oraz okoáo 0,3 mln klientów biznesowych. W 2007 roku wartoĞü sprzedaĪy energii elektrycznej
najwiĊkszemu z naszych odbiorców nie przekroczyáa 3,2% áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej,
a udziaá 10 najwiĊkszych odbiorców nie przekroczyá 15%. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r. wartoĞü sprzedaĪy energii elektrycznej najwiĊkszemu z naszych odbiorców nie przekroczyáa
4,2% áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej, a udziaá 10 najwiĊkszych odbiorców nie przekroczyá
17% áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej. Liczba klientów, którym sprzedajemy energiĊ elektryczną
pozostaje zasadniczo na staáym poziomie od ostatnich piĊciu lat, przy czym charakteryzuje siĊ ona staáym,
powolnym wzrostem: od 2,2 mln w 2003 roku do 2,3 mln w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r.
Integracja pionowa
W związku z wáączeniem do Grupy w paĨdzierniku 2007 roku Elektrowni Kozienice, staliĞmy siĊ pionowo
zintegrowanym przedsiĊbiorstwem energetycznym, które prowadzi dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania,
dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu w zasadzie caáa energia elektryczna wytwarzana przez ElektrowniĊ Kozienice,
z wyjątkiem energii elektrycznej sprzedawanej na rynku bilansującym i w ramach regulacyjnych usáug
systemowych oraz znikomych iloĞci sprzedawanych lokalnym odbiorcom, jest sprzedawana do ENEA.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu udziaá energii elektrycznej zakupionej przez ENEA od Elektrowni Kozienice
wynosiá okoáo 52% w sprzedawanej przez nas energii elektrycznej. Pozwala to zmniejszyü ryzyko wolumenowe
związane z nabywaniem przez nas energii elektrycznej.
Dogodna lokalizacja do rozwoju elektrowni wiatrowych
Inwestycje w energiĊ odnawialną uzyskiwaną z wiatru stanowią istotny element naszej strategii. Nasza sieü
dystrybucyjna obejmuje swoim zasiĊgiem póánocno-zachodnią czĊĞü Polski, która z uwagi na warunki
atmosferyczne panujące w tej czĊĞci Polski – duĪą wietrznoĞü – stanowi dogodną lokalizacjĊ do budowy farm
wiatrowych. W rejonie nadmorskim uznawanym za obszar wybitnie korzystny dla budowy farm wiatrowych,
wedáug szacunków wystĊpuje wietrznoĞü o Ğredniorocznej prĊdkoĞci wiatru powyĪej 6 m/s. Obszarem
korzystnym oraz doĞü korzystnym dla takich inwestycji są równieĪ rejon centralnej czĊĞci kraju oraz przedgórze,
w których wystĊpuje wietrznoĞü o Ğredniorocznej prĊdkoĞci wiatru 3-6 m/s.
Strategia
Naszym celem jest maksymalizacja wartoĞci dla Akcjonariuszy poprzez wdroĪenie strategii rozwoju opartej
na realizacji nastĊpujących celów strategicznych:
Podnoszenie efektywnoĞci operacyjnej
Podstawowym elementem naszej strategii jest staáe podnoszenie efektywnoĞci operacyjnej zmierzające
do redukcji kosztów, a w konsekwencji do zwiĊkszenia rentownoĞci naszej dziaáalnoĞci. W tym celu zamierzamy
w najbliĪszych latach, miĊdzy innymi:
-

dokonywaü dalszych inwestycji w sieü dystrybucyjną w celu podáączenia nowych klientów do sieci oraz
zapewnienia dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach, w tym polegających na rozbudowie
sieci, budowie nowych stacji MV/LV oraz wymianie kabli wytworzonych z nierozszerzalnego termicznie
polietylenu;

-

usprawniü zarządzanie siecią dystrybucyjną w celu ograniczenia strat sieciowych, w tym przede wszystkim
strat wynikających z nielegalnego poboru energii, poprzez miĊdzy innymi systematyczne kontrole i regularny
monitoring, jak równieĪ wdroĪenie systemu umoĪliwiającego sprawne raportowanie o stanie sieci
elektroenergetycznej;

-

dokonywaü dalszych inwestycji w zakresie modernizacji Elektrowni Kozienice zmierzających do utrzymania
optymalnej sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej i podniesienia niezawodnoĞci jej wytwarzania oraz
ograniczenia stopnia oddziaáywania na Ğrodowisko naturalne. W tym celu planujemy, miĊdzy innymi,
budowĊ w latach 2008-2011 instalacji odsiarczania spalin oraz modernizacjĊ elektrofiltrów;

-

zakoĔczyü proces integracji dziaáalnoĞci wytwórczej z obrotem, w tym w zakresie integracji systemów
informatycznych Spóáki i Elektrowni Kozienice, co pozwoli na optymalizacjĊ wykorzystania mocy
produkcyjnych w Elektrowni Kozienice; oraz
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- usprawniü obsáugĊ klienta, miĊdzy
 innymi, poprzez wprowadzenie rozwiązaĔ informatycznych klasy CRM
(tj. wspomagających zarządzanie relacjami z klientem).

ZwiĊkszenie istniejących oraz pozyskanie nowych mocy wytwórczych
Naszym dáugoterminowym celem strategicznym jest uzyskanie dostĊpu do wáasnych Ĩródeá wytwarzania energii
o potencjale, który umoĪliwiáby co najmniej zaspokojenie zapotrzebowania na energiĊ elektryczną wszystkich
klientów Grupy.
Pierwszym krokiem w celu realizacji tej strategii byáo nabycie w paĨdzierniku 2007 roku Elektrowni Kozienice,
najwiĊkszej w Polsce pod wzglĊdem mocy osiągalnej elektrowni opalanej wĊglem kamiennym. Obecnie
prowadzimy takĪe rozmowy oraz analizujemy moĪliwoĞci dotyczące nabycia kolejnych podmiotów
prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o Ĩródáa konwencjonalne,
w tym Zespoáu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, gáównymi akcjonariuszami ZE PAK są Skarb PaĔstwa,
który posiada 50% akcji ZE PAK oraz Elektrim S.A., w stosunku do którego prowadzone jest obecnie
postĊpowanie upadáoĞciowe z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu, i spóáki zaleĪne od Elektrim S.A. Skarb PaĔstwa
wyraziá swoją wstĊpną intencjĊ zbycia posiadanego przez siebie pakietu akcji ZE PAK na naszą rzecz. Zgodnie
z obowiązującym statutem ZE PAK nabycie pakietu naleĪącego do Skarbu PaĔstwa nie zapewnia jednak nabycia
kontroli operacyjnej nad ZE PAK. W związku z tym, w kwietniu 2008 roku zwróciliĞmy siĊ do zarządcy masy
upadáoĞci Elektrim S.A z propozycją rozpoczĊcia negocjacji w sprawie nabycia 45,95% akcji ZE PAK. Masa
upadáoĞci Elektrim S.A. początkowo zgodziáa siĊ na rozpoczĊcie badania ZE PAK, ostatecznie jednak
nie wyraziáa zainteresowania zbyciem tych akcji na naszą rzecz. Na dzieĔ niniejszego Prospektu prowadzimy
rozmowy na temat moĪliwoĞci nabycia akcji ZE PAK od obydwu gáównych akcjonariuszy.
Ponadto jesteĞmy zainteresowani nabyciem istotnego pakietu akcji Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A.
w planowanej ofercie publicznej tej spóáki.
NiezaleĪnie od moĪliwoĞci pozyskania dodatkowych mocy wytwórczych poprzez przejĊcia istniejących
podmiotów, planujemy zwiĊkszenie naszych mocy wytwórczych poprzez budowĊ nowych bloków, w tym
na terenie Elektrowni Kozienice, gdzie do 2014 roku planujemy wybudowanie nowego bloku o áącznej mocy
osiągalnej okoáo 1.000 MW, a do roku 2015 – kolejnego bloku o áącznej mocy osiągalnej okoáo 1.000 MW.
Analizujemy takĪe moĪliwoĞci budowy nowych bloków wykorzystujących paliwa konwencjonalne,
w szczególnoĞci importowane drogą morską.
Inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii oraz w Ĩródáa wytwarzania energii w kogeneracji
Obecnie aktywa wytwórcze w Grupie pozwalają jedynie w niewielkim stopniu speániaü wymagania w zakresie
obowiązku uzyskania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych oraz wytwarzanej w kogeneracji.
W związku z przewidywanymi zwiĊkszającymi siĊ obowiązkami w zakresie odnawialnych Ĩródeá energii oraz
energii wytwarzanej w kogeneracji podejmujemy dziaáania mające na celu zwiĊkszenie kontroli kosztów
związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie. W tym celu planujemy
kontynuowaü zawieranie dáugoterminowych kontraktów zakupu Ğwiadectw potwierdzających wytworzenie
energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródáach energii oraz w kogeneracji od podmiotów zewnĊtrznych oraz
dokonywaü bezpoĞrednich inwestycji w takie Ĩródáa. Dziaáania koncentrujemy przede wszystkim
na inwestycjach w farmy wiatrowe zlokalizowane na terenie póánocno-zachodniej Polski, szczególnie
na wybrzeĪu Morza Baátyckiego charakteryzującym siĊ korzystnymi warunkami atmosferycznymi dla budowy
farm wiatrowych. Naszym zamiarem jest inwestowanie w projekty juĪ rozpoczĊte o róĪnym stopniu
zaawansowania poprzez przejmowanie istniejących podmiotów lub inwestowanie we wspóápracy z podmiotami
zewnĊtrznymi. Ponadto w najbliĪszych latach planujemy nabycie od samorządów terytorialnych oraz innych
podmiotów znaczącej liczby lokalnych ciepáowni. Na dzieĔ niniejszego Prospektu uczestniczyliĞmy w przetargu
na zakup ponad 80% udziaáów w ciepáowniach zlokalizowanych w Pile i Obornikach. W najbliĪszej przyszáoĞci
planujemy wziąü takĪe udziaá w przetargach na nabycie udziaáów w ciepáowniach zlokalizowanych w ĝremie i
Biaáymstoku. Nabywane ciepáownie zamierzamy modernizowaü i przeksztaácaü w elektrociepáownie, które bĊdą
wytwarzaü energiĊ elektryczną w kogeneracji, co umoĪliwi nam uzyskanie dodatkowych Ğwiadectw pochodzenia
energii. Zakáadamy, Īe moc zainstalowana pojedynczych elektrociepáowni nie bĊdzie przekraczaü 50 MW.
Dalsza integracja pionowa naszej dziaáalnoĞci
W związku z postĊpującą liberalizacją rynku oraz planami prywatyzacyjnymi polskiego rządu, badamy
moĪliwoĞci uzyskania dostĊpu do wáasnych záóĪ wĊgla w drodze przejĊcia istniejących kopalni zarówno wĊgla
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kamiennego, jak i wĊgla brunatnego, w szczególnoĞci Kopalni WĊgla Brunatnego „Adamów” S.A. oraz Kopalni
WĊgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. w związku z naszymi dziaáaniami związanymi z planowanym
przejĊciem ZE PAK. Prowadzimy takĪe rozmowy z Katowickim Holdingiem WĊglowym S.A. oraz Kompanią
WĊglową S.A. na temat moĪliwoĞci nabycia aktywów wydobywczych naleĪących do tych spóáek, miĊdzy
innymi kopalni „Silesia” naleĪącej do Kompanii WĊglowej S.A. Ponadto w dniu 8 wrzeĞnia 2008 r.
zawiązaliĞmy z Kopalnią WĊgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. spóákĊ pod firmą „PWE Gubin”
Sp. z o.o. z siedzibą w SĊkowicach, której celem bĊdzie poszukiwanie záóĪ wĊgla brunatnego na terenie gmin
Gubin i Brody poáoĪonych w bliskim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej, a w dalszej kolejnoĞci budowa
kopalni odkrywkowej oraz elektrowni. Na dzieĔ niniejszego Prospektu utworzona spóáka záoĪyáa wniosek
o przeniesienie na nią koncesji na prowadzenie badaĔ geologicznych pokáadów wĊgla brunatnego znajdujących
siĊ we wskazanej powyĪej lokalizacji, posiadanej obecnie przez KopalniĊ WĊgla Brunatnego „Konin”
w Kleczewie S.A. Na dzieĔ niniejszego Prospektu spóáka ta nie zostaáa jeszcze zarejestrowana w rejestrze
przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dalsza integracja pionowa naszej dziaáalnoĞci poprzez
przejĊcia kopalĔ umoĪliwi nam wiĊkszą kontrolĊ kosztów paliw, a co za tym idzie powinna prowadziü
do ograniczenia ryzyk związanych z moĪliwym znaczącym wzrostem ich ceny w przyszáoĞci.
Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane z naszą dziaáalnoĞcią i otoczeniem, w jakim prowadzimy dziaáalnoĞü
-

Osiągane przez nas wyniki z dziaáalnoĞci są zaleĪne od szeregu regulacji i decyzji organów regulacyjnych,
w tym w szczególnoĞci w zakresie ksztaátowania stawek opáat i zasad ich stosowania, wedáug których
moĪemy prowadziü rozliczenia z klientami za usáugi dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie
ksztaátowania cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zuĪywających energiĊ na potrzeby
gospodarstw domowych

-

Taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE, które stosujemy w naszej dziaáalnoĞci są kalkulowane na podstawie
elementów, których wysokoĞü charakteryzuje siĊ duĪym stopniem uznaniowoĞci ze strony Prezesa URE

-

Nasza dziaáalnoĞü, sytuacja finansowa oraz wyniki dziaáalnoĞci zaleĪą od szeregu czynników zewnĊtrznych,
na które nie mamy wpáywu, w tym od cen hurtowych energii elektrycznej, dostaw i cen wĊgla, cen
Ğwiadectw pochodzenia oraz limitów uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla i ich cen rynkowych

-

Rozwiązanie kontraktów dáugoterminowych moĪe mieü negatywny wpáyw na poziom przychodów
uzyskiwanych przez ElektrowniĊ Kozienice

-

Przyszáe decyzje Prezesa URE dotyczące WartoĞci Regulacyjnej Aktywów ENEA Operator związanych
z dystrybucją energii elektrycznej mogą powodowaü koniecznoĞü dokonania istotnych odpisów z tytuáu
utraty wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją, co moĪe mieü istotny negatywny
wpáyw na wyniki naszej dziaáalnoĞci

-

MoĪemy byü zobowiązani do zmian w organizacji obsáugi klientów w naszej Grupie, co moĪe skutkowaü
koniecznoĞcią przeprowadzenia wewnĊtrznej reorganizacji w Grupie, która moĪe spowodowaü zwiĊkszenie
kosztów dziaáalnoĞci oraz powstanie sporów z pracownikami objĊtymi taką reorganizacją

-

Istnieje wiele ryzyk związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, które mogą spowodowaü
naszą odpowiedzialnoĞü lub prowadziü do naáoĪenia na nas kar

-

W zakresie sprzedaĪy energii elektrycznej moĪemy utraciü naszych dotychczasowych klientów na rzecz
konkurencji w związku z liberalizacją rynku energii elektrycznej oraz narastającą konkurencją

-

Z uwagi na posiadaną przez nas pozycjĊ dominującą na lokalnym rynku w zakresie Ğwiadczenia usáug
dystrybucji podlegamy dodatkowym ograniczeniom prawnym oraz moĪemy podlegaü szczególnej kontroli
organów antymonopolowych

-

WygaĞniĊcie lub cofniĊcie posiadanych przez nas koncesji moĪe ograniczyü lub uniemoĪliwiü prowadzenie
przez nas podstawowej dziaáalnoĞci

-

JesteĞmy uzaleĪnieni od jednego przewoĨnika kolejowego w zakresie transportu wĊgla kamiennego

-

MoĪemy nie byü w stanie zrealizowaü naszej strategii rozwoju oraz planowanych nakáadów inwestycyjnych,
z uwagi na czynniki, które pozostają poza naszą kontrolą

-

Cele emisji mogą ulec zmianie

-

Planowane przez nas akwizycje i inwestycje kapitaáowe mogą nie przynieĞü oczekiwanych rezultatów

12

odpowiednich modernizacji naszych aktywów wytwórczych
- MoĪemy nie byü w stanie przeprowadziü

i dystrybucyjnych, jak równieĪ zakoĔczyü naszych inwestycji, z uwagi na zdarzenia pozostające poza naszą
kontrolą, w tym dziaáania osób trzecich

-

Zdarzenia siáy wyĪszej lub inne awarie naleĪącej do nas lub do innych przedsiĊbiorstw energetycznych
infrastruktury elektroenergetycznej lub aktywów wytwórczych mogą prowadziü do niedotrzymania przez nas
warunków dostaw energii, naszej odpowiedzialnoĞci lub naáoĪenia na nas kar administracyjnych

-

Zawarte na naszą rzecz ubezpieczenia mogą nie pokryü strat poniesionych w związku z naszą dziaáalnoĞcią

-

MoĪemy mieü trudnoĞci z pozyskaniem i zatrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowniczej

-

Spory zbiorowe z pracownikami mogą powodowaü zakáócenia w naszej dziaáalnoĞci

-

Spór zbiorowy dotyczący kwestii związanych z Akcjami Pracowniczymi moĪe zostaü wszczĊty ponownie

-

Obecnie jesteĞmy i w przyszáoĞci moĪemy byü stroną postĊpowaĔ sądowych i administracyjnych

-

Istniejące oraz zmieniające siĊ uwarunkowania w zakresie ochrony Ğrodowiska mogą nas zmuszaü
do ponoszenia dodatkowych nakáadów inwestycyjnych, a takĪe mogą skutkowaü ponoszeniem przez nas
odpowiedzialnoĞci, nakáadaniem na nas kar lub wstrzymaniem eksploatacji niektórych instalacji

-

Przepisy w zakresie ochrony Ğrodowiska ulegają czĊstym zmianom

-

Do czĊĞci nieruchomoĞci, z których korzysta ENEA Operator, spóáka nie posiada odpowiedniego tytuáu
prawnego, a ponadto nieruchomoĞci, z których korzysta ENEA Operator mogą byü przedmiotem roszczeĔ
reprywatyzacyjnych

-

JeĪeli nie pozyskamy kapitaáu na korzystnych warunkach moĪe to istotnie i negatywnie wpáynąü na naszą
zdolnoĞü do modernizacji lub rozwoju, a tym samym obniĪyü efektywnoĞü naszej dziaáalnoĞci

-

W przyszáoĞci moĪemy zaciągnąü nowe istotne zadáuĪenie, które moĪe istotnie i negatywnie wpáynąü
na naszą sytuacjĊ finansową, zdolnoĞü do pozyskania dodatkowego finansowania oraz naszą zdolnoĞü
do reagowania na zmiany w naszej dziaáalnoĞci

-

Istnieje moĪliwoĞü, Īe w przyszáoĞci nie bĊdziemy wypáacaü dywidendy na rzecz naszych Akcjonariuszy

-

Nasze systemy informacji zarządczej, sprawozdawczoĞci finansowej oraz systemy kontroli wewnĊtrznej
mogą byü nieodpowiednie dla wsparcia naszego przyszáego rozwoju oraz prawidáowego terminowego
wykonywania obowiązków informacyjnych, które ciąĪą na spóákach notowanych na rynku regulowanym

-

Nie dysponujemy doĞwiadczeniem w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
obowiązujących spóáki notowane na rynku regulowanym

-

Nasza zdolnoĞü do poprawy wydajnoĞci i obniĪenia kosztów poprzez restrukturyzacjĊ zatrudnienia jest
ograniczona poprzez porozumienia zbiorowe

-

Niektóre zasady áadu korporacyjnego mogĊ nie zostaü w peáni przyjĊte przez nasze Walne Zgromadzenie

Czynniki ryzyka związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej w Polsce
-

Wyniki naszej dziaáalnoĞci, jak równieĪ sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju w znaczącym stopniu
naraĪone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej i prawnej w Polsce

-

Otoczenie prawno-regulacyjne, w którym prowadzimy dziaáalnoĞü podlega zmianom

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje
-

Skarb PaĔstwa, który w chwili obecnej jest jedynym Akcjonariuszem Spóáki, a po przeprowadzeniu Oferty
pozostanie jej wiĊkszoĞciowym Akcjonariuszem, moĪe podejmowaü dziaáania, które nie bĊdą w najlepszym
interesie naszych pozostaáych Akcjonariuszy

-

PrzedáuĪenie przez SpóákĊ terminu zakoĔczenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane moĪe
spowodowaü opóĨnienie w moĪliwoĞci rozporządzania przez inwestorów nabytymi instrumentami
finansowymi

-

Ewentualny zwrot czĊĞci lub caáoĞci wpáat dokonanych na Akcje Oferowane bĊdzie nastĊpowaá
bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowaĔ
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- Inwestorom Detalicznym, którzy
 w formularzu zapisu wskaĪą za jedną AkcjĊ Oferowaną cenĊ niĪszą
niĪ ostatecznie okreĞlona Cena Emisyjna z Dyskontem, Zarząd nie przydzieli Akcji Oferowanych

-

Inwestorzy, którzy nie zostaną zaproszeni do udziaáu w procesie budowy KsiĊgi Popytu w Transzach
Inwestorów Instytucjonalnych lub którzy wezmą udziaá w tym procesie, ale nie otrzymają wezwania
do záoĪenia zapisu, nie bĊdą mogli záoĪyü zapisu na Akcje Oferowane

-

Inwestorzy BranĪowi, którzy nie podpiszą ze Spóáką, Globalnym Koordynatorem Oferty oraz Oferującym
umowy o subskrypcjĊ w momencie skáadania Deklaracji Nabycia lub záoĪą niepeáną lub wadliwą
dokumentacjĊ niezbĊdną do przydziaáu Akcji Oferowanych, nie bĊdą uwzglĊdnieni w procesie WstĊpnego
Przydziaáu, a w konsekwencji nie zostaną im przydzielone Akcje Oferowane, co moĪe wpáynąü
na powodzenie Oferty

-

W przypadku, gdy Spóáka przydzieli wiĊkszoĞü Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów
BranĪowych jednemu z Inwestorów BranĪowych, akcjonariusz taki bĊdzie miaá wpáyw na niektóre uchwaáy
Spóáki

-

NiezáoĪenie prawidáowego zapisu lub záoĪenie zapisu na liczbĊ Akcji Oferowanych mniejszą niĪ okreĞlona
w wezwaniu do inwestora moĪe spowodowaü roszczenia Spóáki lub Subemitenta z tytuáu niewykonania
lub nienaleĪytego wykonania zobowiązania inwestora

-

W przypadku, gdy áączna liczba Akcji Oferowanych w zapisach przekroczy áączną liczbĊ Akcji Oferowanych
moĪliwych do przydzielenia w Transzy Inwestorów Detalicznych, zapisy zostaną proporcjonalnie
zredukowane

-

PáynnoĞü obrotu Akcjami na GPW moĪe byü ograniczona, a ich kurs moĪe podlegaü znacznym wahaniom

-

Przyszáe transakcje sprzedaĪy znaczącej liczby Akcji na rynku przez naszych Akcjonariuszy lub emisje
nowych Akcji mogą mieü istotny wpáyw na cenĊ naszych Akcji lub na nasze moĪliwoĞci pozyskania kapitaáu
w przyszáoĞci

-

Wprowadzenie PDA i Akcji do obrotu gieádowego zaleĪy od speánienia szeregu warunków

-

Emisja Akcji Oferowanych moĪe nie zostaü zarejestrowana przez sąd rejestrowy

-

Obrót naszymi Akcjami moĪe zostaü zawieszony lub mogą one podlegaü wykluczeniu z obrotu na rynku
regulowanym

-

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem siĊ
o dopuszczenie do obrotu gieádowego Akcji, KNF moĪe miĊdzy innymi nakazaü wstrzymanie lub zakazaü
w ogóle dopuszczenia Akcji do obrotu gieádowego

Znaczni Akcjonariusze
W dacie niniejszego Prospektu Skarb PaĔstwa jest wáaĞcicielem 337.626.428 Akcji, stanowiących 100% kapitaáu
zakáadowego Spóáki oraz uprawniających do wykonywania 100% gáosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje
posiadane przez Skarb PaĔstwa nie są uprzywilejowane w szczególnoĞci co do prawa gáosu lub dywidendy.
Z Akcjami posiadanymi przez Skarb PaĔstwa nie wiąĪą siĊ ponadto Īadne dodatkowe prawa i obowiązki.
Po przeprowadzeniu Oferty Skarb PaĔstwa pozostanie wáaĞcicielem okoáo 69,3% Akcji, (przy zaáoĪeniu zbycia
wszystkich Akcji Oferowanych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) albo do poziomu 69,56% (przy zaáoĪeniu
zaoferowania wszystkich Akcji Oferowanych, w tym 10% Akcji Oferowanych w Transzach Inwestorów
Instytucjonalnych (w tym zaoferowania EBOiR Akcji Oferowanych w liczbie nie mniejszej niĪ iloraz kwoty
170.000.000 PLN i Ceny Emisyjnej z Dyskontem i w Īadnym wypadku nie mniej niĪ 1% Akcji plus jedna Akcja
w kapitale zakáadowym Spóáki po przeprowadzeniu Oferty, z zastrzeĪeniem, Īe Akcje przydzielone EBOiR nie
mogą stanowiü: (i) wiĊcej niĪ 15% Akcji Oferowanych; (ii) wiĊcej niĪ 5% kapitaáu zakáadowego Spóáki
po przeprowadzeniu Oferty) i w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz peánego wykonania Opcji
Stabilizacyjnej). W efekcie Skarb PaĔstwa pozostanie wiĊkszoĞciowym Akcjonariuszem Spóáki. Patrz Rozdziaá
„Czynniki ryzyka” - „Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje” - „Skarb PaĔstwa, który w chwili
obecnej jest jedynym Akcjonariuszem Spóáki, a po przeprowadzeniu Oferty pozostanie jej wiĊkszoĞciowym
Akcjonariuszem, moĪe podejmowaü dziaáania, które nie bĊdą w najlepszym interesie naszych pozostaáych
Akcjonariuszy”, Rozdziaá „Rozwodnienie” oraz Rozdziaá „Znaczni Akcjonariusze”.
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Grupa Kapitaáowa



ENEA jest jednostką dominującą Grupy oraz odpowiada za zarządzanie dziaáalnoĞcią caáej Grupy.
Do najistotniejszych podmiotów zaleĪnych ENEA naleĪą dwie spóáki: Elektrownia Kozienice zajmująca siĊ
wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ENEA Operator odpowiadająca za dystrybucjĊ energii elektrycznej.
Ponadto w skáad Grupy wchodzą 22 inne spóáki zaleĪne, prowadzące dziaáalnoĞü dodatkową wobec
podstawowej dziaáalnoĞci wymienionej powyĪej, w tym, miĊdzy innymi, zajmujące siĊ: (i) budową, rozbudową,
modernizacjami i remontami sieci oraz urządzeĔ energetycznych; (ii) projektowaniem, konstruowaniem,
produkcją i sprzedaĪą urządzeĔ i aparatury elektrycznej i energetycznej; (iii) usáugami związanym z konserwacją
oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego napiĊcia; (iv) usáugami transportowymi (w tym sprzedaĪą oraz serwisem
i naprawą pojazdów mechanicznych oraz wynajmem Ğrodków transportu); oraz (v) dziaáalnoĞcią socjalną
(obiekty turystyczne, ochrona zdrowia). Do najistotniejszych spóáek Grupy prowadzących dziaáalnoĞü
dodatkową naleĪą: BHU, ENEOS, ENERGOBUD Leszno oraz AUTO-STYL.
Osoby zarządzające i nadzorujące
Zarząd kieruje naszą dziaáalnoĞcią oraz reprezentuje nas w relacjach ze stronami trzecimi. Prezesem Zarządu jest
Paweá Mortas. Czáonkami Zarządu są: Marek Hermach – czáonek Zarządu ds. handlowych oraz Czesáaw
Koltermann – czáonek Zarządu wybrany przez pracowników Spóáki.
Rada Nadzorcza sprawuje staáy nadzór nad dziaáalnoĞcią Spóáki we wszystkich dziedzinach jej dziaáalnoĞci.
Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Michaá àagoda, zaĞ funkcjĊ wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
sprawuje Tadeusz Dachowski (wybrany przez pracowników). Ponadto czáonkami Rady Nadzorczej są: Piotr
Begier, Marzena Gajda, Marian Janas, Marian Káysz, Wiesáaw Pawliotti oraz wybrani przez pracowników
Andrzej àopuszko i Mieczysáaw PluciĔski.
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Podsumowanie historycznych danych
 finansowych i informacji finansowych pro forma
PoniĪsze tabele przedstawiają wybrane dane finansowe na dzieĔ oraz za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006
oraz 2007 roku, jak równieĪ na dzieĔ oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku
w nastĊpującym formacie: (i) wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz bilansu Grupy
za kaĪde z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, które pochodzą ze Zbadanego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-3 do F-84 niniejszego
Prospektu oraz wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz bilansu Grupy za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-161 do F-236 niniejszego
Prospektu; oraz (ii) wybrane pozycje z rachunku zysków i strat oraz bilansu Elektrowni Kozienice za kaĪde z lat
zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, które pochodzą ze Zbadanego Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-95 do F-158 niniejszego Prospektu oraz wybrane
pozycje z rachunku zysków i strat oraz bilansu Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-239 do F-297 niniejszego Prospektu. Ponadto przedstawiamy
Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., które
pokazują jak wyglądaáyby nasze skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. gdyby
transakcja nabycia 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice z dnia 10 paĨdziernika 2007 r.
miaáa miejsce w dniu 1 stycznia 2007 r.
Zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podlegaáo badaniu, a Niezbadane Póároczne
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podlegaáo przeglądowi przez KPMG Audyt Sp. z o.o., zgodnie
z normami wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanymi przez Krajową RadĊ Biegáych Rewidentów
w Polsce oraz MiĊdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zbadane Jednostkowe Sprawozdanie
Finansowe podlegaáo badaniu, a Niezbadane Póároczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe podlegaáo
przeglądowi przez Deloitte Audyt Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami wykonywania zawodu
biegáego rewidenta oraz przepisami Ustawy o RachunkowoĞci.
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Spóáka nabyáa od Skarbu PaĔstwa 100% akcji w Elektrowni Kozienice. PowyĪsze
nabycie stanowiáo transakcjĊ pomiĊdzy dwoma podmiotami znajdującymi siĊ pod wspólną kontrolą, poniewaĪ
zarówno ENEA, jak i Elektrownia Kozienice byáy jednoosobowymi spóákami Skarbu PaĔstwa. Nabycie akcji
w Elektrowni Kozienice zostaáo rozliczone w ksiĊgach rachunkowych Spóáki wedáug wartoĞci ksiĊgowych. Nasz
skonsolidowany bilans na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. obejmuje aktywa i pasywa Elektrowni Kozienice rozliczone
wedáug wartoĞci ksiĊgowych, a nasz skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r. obejmuje przychody oraz koszty Elektrowni Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. Na skutek
powyĪszego nabycia nastąpiáa znacząca zmiana aktywów, pasywów i zysków Grupy, powodująca, Īe Spóáka staáa
siĊ „emitentem o záoĪonej historii finansowej” w rozumieniu Rozporządzenia w Sprawie Prospektu.
Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy sporządzone wyáącznie dla zilustrowania,
w jaki sposób nabycie 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice przez GrupĊ mogáoby wpáynąü
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane w oparciu o zasady (politykĊ) rachunkowoĞci
stosowane przez GrupĊ w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy koĔczący
siĊ 31 grudnia 2007 r. Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy sporządzone
zgodnie z wymogami Rozporządzenia w Sprawie Prospektu wyáącznie w celach ilustracyjnych i nie jest ich celem
przedstawienie jak faktycznie wyglądaáyby nasze skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r. gdyby transakcja rzeczywiĞcie miaáa miejsce w dniu 1 stycznia 2007 r., ani prognozowanie
naszych wyników dziaáalnoĞci oraz warunków finansowych dla jakichkolwiek przyszáych okresów.
Niniejszy rozdziaá naleĪy analizowaü áącznie z informacjami zawartymi w Rozdziale „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju” oraz w Zbadanych i Niezbadanych Sprawozdaniach
Finansowych, jak równieĪ notach do tych sprawozdaĔ, które zostaáy zamieszczone w innej czĊĞci niniejszego
Prospektu.
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Informacje finansowe Grupy i niezbadane

skonsolidowane informacje finansowe pro forma
Dane z niezbadanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 oraz 2008 roku
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

(niezbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaĪy .................................................................................................................................
Podatek akcyzowy .........................................................................................................................................

2.544.643
-

3.153.278
(114.692)

Przychody ze sprzedaĪy netto .....................................................................................................................

2.544.643

3.038.586

Pozostaáe przychody operacyjne ....................................................................................................................
Amortyzacja .................................................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych .................................................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów ..........................................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy ............................................................................................................
Usáugi przesyáowe ..........................................................................................................................................
Inne usáugi obce .............................................................................................................................................
Podatki i opáaty ..............................................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..................................................................
Pozostaáe koszty operacyjne ..........................................................................................................................

65.110
(200.392)
(294.580)
(124.235)
(1.339.227)
(409.878)
(71.521)
(90.607)
(1.116)
(57.510)

40.709
(322.270)
(505.240)
(646.540)
(871.203)
(381.911)
(122.865)
(79.889)
(2.250)
(51.287)

Zysk operacyjny ...........................................................................................................................................

20.687

95.840

Koszty finansowe ...........................................................................................................................................
Przychody finansowe .....................................................................................................................................
Udziaáy w (stratach) zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw wáasnoĞci ...............

(6.313)
13.014
(428)

(16.214)
41.633
(428)

Zysk przed opodatkowaniem ......................................................................................................................

26.960

120.831

Podatek dochodowy .......................................................................................................................................

425.068

(29.870)

Zysk netto okresu sprawozdawczego .........................................................................................................

452.028

90.961

Z tego:
przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej.................................................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci .............................................................................................................
Zysk netto przypisany do Akcjonariuszy jednostki dominującej ..................................................................
Liczba Akcji ...................................................................................................................................................

451.908
120
451.908
221.594.900

91.036
(75)
91.036
348.220.557

Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) .......................................................................................

2,04

0,26

Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) .........................................................................

2,04

0,26

EBITDA
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008
(w tys. PLN)

EBITDA(1) ...................................................................................................................................................

221.079

418.110

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku
oraz niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody ze sprzedaĪy netto .............................................................
Pozostaáe przychody operacyjne .........................................................
Amortyzacja ........................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych ......................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych
towarów...............................................................................................

2005

2006

2007

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

Pro forma 2007
(niezbadane)

4.614.659
33.204
(398.341)
(478.540)

(w tys. PLN)
5.383.742
52.304
(403.464)
(491.541)

5.455.804
69.020
(470.557)
(626.981)

6.294.912
76.785
(638.123)
(784.676)

(158.822)

(170.194)

(467.631)

(1.093.674)
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Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2005
(zbadane)

2007

(zbadane)

Pro forma 2007

(zbadane)

(niezbadane)

(w tys. PLN)
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy .................................................
Usáugi przesyáowe ...............................................................................
Inne usáugi obce ..................................................................................
Podatki i opáaty ...................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .......
Pozostaáe koszty operacyjne ...............................................................

(2.330.546)
(897.791)
(153.632)
(119.863)
(21.647)
(39.515)

(2.826.508)
(958.135)
(142.805)
(124.671)
(13.421)
(74.463)

(2.644.120)
(806.395)
(187.831)
(154.539)
(7.149)
(73.280)

(2.409.541)
(808.772)
(256.342)
(199.323)
(8.328)
(71.361)

Zysk operacyjny ................................................................................

49.166

230.844

76.341

101.557

Koszty finansowe ................................................................................
Przychody finansowe ..........................................................................
Udziaáy w (stratach) zyskach jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw wáasnoĞci .................................................
Zysk przed opodatkowaniem ...........................................................
Podatek dochodowy ............................................................................

(17.908)
21.109

(15.811)
34.639

(12.387)
44.982

(31.300)
74.501

79

(129)

147

147

52.446
(15.633)

249.543
(45.096)

109.083
412.593

144.905
406.550

Zysk netto okresu sprawozdawczego ..............................................

36.813

204.447

521.676

551.455

Z tego:
przypadający na Akcjonariuszy ..........................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci ..................................................
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
ĝrednia waĪona liczby akcji zwykáych ...............................................

36.289
524
36.289
221.594.900

203.636
811
203.636
221.594.900

521.514
162
521.514
250.042.308

551.293
162
-

Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ............................

0,16

0,92

2,09

-

Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ..............

0,16

0,92

2,09

-

EBITDA
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
EBITDA(1) ........................................................................................

2006
(w tys. PLN)
447.507

2007

634.308

546.898

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Skonsolidowane dane bilansowe na dzieĔ 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
2005
(zbadane)
Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe..........................................................................
UĪytkowanie wieczyste gruntów .............................................................
NieruchomoĞci inwestycyjne ...................................................................
WartoĞci niematerialne.............................................................................
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw
wáasnoĞci ..................................................................................................
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy ..............................................
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek
zysków i strat ...........................................................................................
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe ..................................
Razem ......................................................................................................
Aktywa obrotowe
Zapasy ......................................................................................................
ĝwiadectwa pochodzenia energii .............................................................
NaleĪnoĞci handlowe i pozostaáe .............................................................
NaleĪnoĞci z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego ............................
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy ..............................................
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci ..................

Na dzieĔ 31 grudnia
2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

2007
(zbadane)

Na dzieĔ 30 czerwca
2008
(niezbadane)
(w tys. PLN)

5.374.535
9.545
32.930

5.316.272
10.290
25.736

7.871.161
13.366
4.332
40.518

7.765.075
13.587
4.249
38.860

5.189
13.047

5.060
9.405

5.207
14.981

4.779
14.985

1.606
113
5.436.965

1.617
104
5.368.484

1.379
129
7.951.073

1.043
900
7.843.478

40.740
5.124
598.731
663
-

44.255
624.984
2.845
3.568
-

149.065
715.110
7.531
3.292
49.323

217.940
766.444
501
3.000
163.543
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2005
(zbadane)

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty .........................................................
Razem ......................................................................................................

Na dzieĔ 31 grudnia
2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

2007

Na dzieĔ 30 czerwca
2008

(zbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

63.783
709.041

351.719
1.027.371

940.792
1.865.113

959.234
2.110.662

RAZEM AKTYWA

6.146.006

6.395.855

9.816.186

9.954.140

Kapitaá wáasny przypadający na Akcjonariuszy jednostki
dominującej
Kapitaá podstawowy.................................................................................
Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną ................
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji .....................................
Zyski zatrzymane .....................................................................................
Razem ......................................................................................................

368.170
901.110
2.926.242
4.195.522

368.170
901.110
3.088.596
4.357.876

494.796
1.801.078
901.110
3.566.227
6.763.211

494.796
1.794.908
1.144.585
3.562.906
6.997.195

Udziaáy mniejszoĞci ................................................................................
Kapitaá wáasny razem ............................................................................

5.032
4.200.554

6.002
4.363.878

3.164
6.766.375

2.912
7.000.107

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania dáugoterminowe
Kredyty i poĪyczki ...................................................................................
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania ......
Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego ..........................................
Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych .............
Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ...........................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i obciąĪenia ...................................
Razem ......................................................................................................

23.194
100
6
581.503
398.081
184.896
2.483
1.190.263

30.987
100
148
621.142
362.826
201.169
860
1.217.232

184.376
19
453
684.593
170.747
335.766
11.236
1.387.190

154.473
20
722
721.798
127.749
422.094
9.702
1.436.558

107.913
552.273
257
24.912
1.864
60.217

26.559
575.782
68
26.077
66.540
62.116

69.244
787.702
296
28.426
22.945
102.023

61.703
780.075
472
25.815
11.080
131.346

7.753
755.189

5.123
52.480
814.745

514.920
66.638
70.427
1.662.621

290.878
127.590
88.516
1.517.475

Razem zobowiązania ..............................................................................

1.945.452

2.031.977

3.049.811

2.954.033

RAZEM PASYWA .................................................................................

6.146.006

6.395.855

9.816.186

9.954.140

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i poĪyczki ...................................................................................
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania ......
Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego ..........................................
Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych .............
Zobowiązania z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego .......................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego
nabycia akcji ............................................................................................
Rezerwy na Ğwiadectwa pochodzenia energii .........................................
Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i inne obciąĪenia ...........................
Razem ......................................................................................................

Informacja finansowa Elektrowni Kozienice
Dane z rachunku zysków i strat za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 oraz 2008 roku
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ..................................................................................................................
Podatek akcyzowy .........................................................................................................................................

2007

2008

(niezbadane)

(niezbadane)

(w tys. PLN)
878.633
(105.841)

1.000.675
(114.692)

Przychody ze sprzedaĪy netto .....................................................................................................................

772.792

885.983

Pozostaáe przychody operacyjne ....................................................................................................................
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych ..............
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ..................................................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii .........................................................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ......................................................................................................................
Usáugi przesyáowe ..........................................................................................................................................
Inne usáugi obce .............................................................................................................................................
Podatki i opáaty ..............................................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..................................................................

12.585
(111.248)
(82.832)
(453.511)
(23.333)
(1.492)
(53.632)
(28.047)
(1.045)

3.415
(111.361)
(108.018)
(535.184)
(1.736)
(1.315)
(62.282)
(28.724)
(193)
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Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008



(niezbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Pozostaáe koszty operacyjne ..........................................................................................................................

(1.080)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ..................................................................................................................

29.157

(7.930)
32.655

Koszty finansowe ...........................................................................................................................................
Przychody finansowe .....................................................................................................................................

(12.124)
14.864

(8.145)
19.525

Zysk przed opodatkowaniem ......................................................................................................................

31.897

44.035

Podatek dochodowy .......................................................................................................................................

(6.456)

(10.485)

Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku ........................................................................................

25.441

33.550

Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ......................................................................................................

(13.560)

(6.170)(1)

Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wypáaty z zysku .................................................................

11.881

27.380

(1)

Korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wpáaty z zysku za rok 2007.

EBITDA
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008
(w tys. PLN)

EBITDA(1) ..................................................................................................................................................

140.405

144.016

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Dane z rachunku zysków i strat za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

2007

(zbadane)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ........................................................................
Podatek akcyzowy ...............................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ..............................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne ..........................................................................
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz
nieruchomoĞci inwestycyjnych ............................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ........................................................
ZuĪycie materiaáów i energii ...............................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ............................................................................
Usáugi przesyáowe ................................................................................................
Inne usáugi obce ...................................................................................................
Podatki i opáaty ....................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ........................
Pozostaáe koszty operacyjne ................................................................................

1.855.544
(225.332)
1.630.212
33.845

2.078.363
(246.765)
1.831.598
63.950

1.892.787
(229.718)
1.663.069
20.988

(214.759)
(164.439)
(959.869)
(55.022)
(3.691)
(137.945)
(64.889)
(2.120)
(16.330)

(212.555)
(184.502)
(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)
(968)
(39.888)

(224.485)
(202.264)
(1.010.470)
(49.106)
(3.264)
(95.438)
(61.600)
(2.368)
(15.148)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ........................................................................

44.993

42.900

19.914

Przychody finansowe ...........................................................................................
Koszty finansowe .................................................................................................

50.234
(45.574)

27.059
(32.543)

44.313
(26.885)

Zysk przed opodatkowaniem ............................................................................

49.653

37.415

37.342

Podatek dochodowy .............................................................................................

(11.509)

(7.788)

(6.300)

Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku ..............................................

38.144

29.627

31.042

Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ............................................................

(9.537)

(11.649)

(17.771)

Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wpáaty z zysku .........................

28.607

17.978

13.271
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EBITDA


Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

EBITDA(1) ...................................................................................................

2006
(w tys. PLN)

259.752

2007

255.455

244.399

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Dane bilansowe na dzieĔ 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
Na dzieĔ 31 grudnia

Na dzieĔ 30 czerwca

2005

2006

2007

2008

(zbadane)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe..........................................................................
WartoĞci niematerialne.............................................................................
NieruchomoĞci inwestycyjne ...................................................................
Pozostaáe inwestycje finansowe...............................................................
Aktywa trwaáe razem .............................................................................

2.818 827
7.509
4.862
6.968
2.838.166

2.764.374
16.974
4.472
6.968
2.792.788

2.611.312
21.746
4.332
6.344
2.643.734

2.568.917
20.090
4.249
6.348
2.599.604

Aktywa obrotowe
Zapasy ......................................................................................................
Inwestycje finansowe ...............................................................................
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe .................................
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty .........................................................
Aktywa obrotowe razem........................................................................

106.286
368.380
182.888
176.237
833.791

126.982
352.728
176.774
165.285
821.769

97.554
49.323
134.367
411.018
692.262

178.578
163.543
231.507
228.387
802.015

RAZEM AKTYWA ................................................................................

3.671.957

3.614.557

3.335.996

3.401.619

PASYWA
Kapitaá wáasny
Kapitaá podstawowy.................................................................................
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji .....................................
Zyski zatrzymane .....................................................................................
Kapitaá wáasny razem ............................................................................

468.241
514.920
1.460.657
2.443.818

468.241
514.920
1.461.685
2.444.846

468.241
514.920
1.460.726
2.443.887

468.241
514.920
1.435.037
2.418.198

Zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek ...........................................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych ....................
Rezerwy ...................................................................................................
Podatek odroczony ...................................................................................
Zobowiązania dáugoterminowe razem .................................................
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek ...........................................
Zobowiązania z tytuáu podatku dochodowego ........................................
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe .............................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Rezerwy krótkoterminowe .......................................................................
Przychody przyszáych okresów a tytuáu dotacji rządowych ....................
Zobowiązania krótkoterminowe razem ...............................................
Razem zobowiązania ..............................................................................

486.020
54.318
8.860
322.990
872.188
75.115
251.976
28.335
525
355.951
1.228.139

409.073
67.296
10.109
313.580
800.058
75.130
12.267
254.066
27.362
828
369.653
1.169.711

173.295
86.595
7.178
10.387
297.193
574.648
40.975
4.280
240.429
30.052
946
779
317.461
892.109

148.295
98.329
7.615
9.531
295.430
559.200
45.201
7.009
326.445
30.854
14.130
582
424.221
983.421

RAZEM PASYWA .................................................................................

3.671.957

3.614.557

3.335.996

3.401.619
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Podsumowanie warunków Oferty 
PoniĪsze podsumowanie warunków Oferty przedstawia wybrane informacje dotyczące Akcji Oferowanych.
Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i naleĪy je czytaü wyáącznie w kontekĞcie
bardziej szczegóáowych informacji zamieszczonych w innych czĊĞciach niniejszego Prospektu.
Spóáka

ENEA S.A., spóáka akcyjna prawa polskiego.

Akcje Oferowane

Na mocy niniejszego Prospektu, Spóáka oferuje 149.237.382 akcji zwykáych
na okaziciela serii C o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda.
Walne Zgromadzenie moĪe podjąü uchwaáĊ o zaoferowaniu mniejszej liczby
Akcji Oferowanych niĪ okreĞlona w zdaniu poprzednim. DecyzjĊ o liczbie
Akcji Oferowanych bĊdących przedmiotem Oferty podamy niezwáocznie
po zakoĔczeniu procesu budowy KsiĊgi Popytu.
Inwestorom, którzy záoĪą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem
do publicznej wiadomoĞci informacji na temat ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych, przysáugiwaü bĊdzie uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków
prawnych záoĪonego zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia
przekazania do publicznej wiadomoĞci takiej informacji, stosownie do art. 54
ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Rozwodnienie

Po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane stanowiü bĊdą áącznie 30,7%
kapitaáu zakáadowego Spóáki oraz uprawniaü bĊdą do wykonywania 30,7%
gáosów na Walnym Zgromadzeniu (przy zaáoĪeniu, Īe wszystkie Akcje
Oferowane zostaną wyemitowane, a Opcja Stabilizacyjna nie zostanie
wykonana).

Prawo gáosu

KaĪda Akcja Oferowana uprawnia do jednego gáosu na Walnym
Zgromadzeniu.

Oferta

Oferta publiczna dokonywana na podstawie niniejszego Prospektu jest
przeprowadzana na terytorium Polski oraz jest skierowana do Inwestorów
Detalicznych („Oferta Detaliczna”), do Krajowych i Zagranicznych
Inwestorów Instytucjonalnych („Oferta Instytucjonalna”) oraz do
branĪowych inwestorów instytucjonalnych („Oferta BranĪowa”) (razem
„Oferta”). W ramach Oferty mogą zostaü podjĊte dziaáania związane
z przekazywaniem informacji o Ofercie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Póánocnej kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Przepisem
144A wydanym na mocy AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych
lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracji lub w transakcji
niepodlegającej obowiązkom rejestracyjnym wynikającym z AmerykaĔskiej
Ustawy o Papierach WartoĞciowych oraz przekazywaniem informacji
o ofercie Inwestorom Instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi
Ameryki Póánocnej (z wyáączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
w tzw. transakcjach zagranicznych (in offshore transactions) zgodnie
z Regulacją S wydaną na mocy AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach
WartoĞciowych (razem „Oferta MiĊdzynarodowa”).
Dla celów dziaáaĔ promocyjnych związanych z Ofertą MiĊdzynarodową
Spóáka
sporządziáa
miĊdzynarodowy
dokument
marketingowy,
tzw. International Offering Circular.

MenedĪerowie

Credit Suisse Securities (Europe) Limited („Globalny Koordynator”,
„Wyáączny Prowadzący KsiĊgĊ Popytu” oraz „Gáówny MenedĪer
Oferty”); Dom Maklerski BZ WBK S.A. („Krajowy Wspóázarządzający
Ofertą” oraz „Oferujący”).
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Umowne ograniczenia


Spóáka

rozporządzania Akcjami

Spóáka zobowiąĪe siĊ, Īe, z okreĞlonymi wyjątkami, przez 360 dni od dnia
pierwszego notowania PDA na GPW, nie bĊdzie, bez pisemnej zgody
Gáównego MenedĪera Oferty oferowaü, sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny
sposób rozporządzaü, ani publicznie ogáaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani
zbycia lub podejmowaü dziaáaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü
emisją Akcji ani papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych
na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw
związanych z takimi papierami, warrantami ani innymi prawami
umoĪliwiającymi zakup Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub
instrumentów finansowych, których wartoĞü ustalana jest bezpoĞrednio lub
poĞrednio przez odniesienie do ceny papierów wartoĞciowych stanowiących
ich podstawĊ, wáącznie ze swapami kapitaáowymi, kontraktami terminowymi
i opcjami
Skarb PaĔstwa
Skarb PaĔstwa zobowiąĪe siĊ, Īe, z okreĞlonymi wyjątkami, przez 360 dni
od dnia pierwszego notowania PDA na GPW, nie bĊdzie, bez pisemnej zgody
Gáównego MenedĪera Oferty oferowaü, sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny
sposób rozporządzaü, ani publicznie ogáaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani
zbycia lub podejmowaü dziaáaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü
emisją Akcji ani papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych
na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw
związanych z takimi papierami, warrantami ani innymi prawami
umoĪliwiającymi zakup Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub
instrumentów finansowych, których wartoĞü ustalana jest bezpoĞrednio lub
poĞrednio przez odniesienie do ceny papierów wartoĞciowych stanowiących
ich podstawĊ, wáącznie ze swapami kapitaáowymi, kontraktami terminowymi
i opcjami
Inwestorzy BranĪowi
KaĪdy z Inwestorów BranĪowych, skáadając deklaracjĊ nabycia w procesie
budowania KsiĊgi Popytu zobowiąĪe siĊ wobec Spóáki, Globalnego
Koordynatora oraz Oferującego, Īe do dnia 31 grudnia 2009 r. nie bĊdzie
nabywaü lub zbywaü Akcji, ani instrumentów finansowych zamiennych lub
wymiennych na Akcje. Zobowiązanie to nie bĊdzie miaáo zastosowania
do sytuacji, w której Inwestor BranĪowy bĊdzie odpowiadaá: (i) na wezwanie
do nabycia Akcji ogáoszone przez innego inwestora w związku z realizacją
umowy nabycia Akcji od Skarbu PaĔstwa; lub (ii) sam ogáosi publiczne
wezwanie na sprzedaĪ Akcji Spóáki w związku z realizacją umowy nabycia
Akcji od Skarbu PaĔstwa w ewentualnym drugim etapie prywatyzacji Spóáki.
EBOiR
Zgodnie z postanowieniami umowy objĊcia akcji zawartej pomiĊdzy Spóáką
a EBOiR, EBOiR zobowiązaá siĊ wobec Gáównego MenedĪera Oferty,
Īe w okresie od dnia zawarcia umowy do upáywu 360 dni od dnia pierwszego
notowania Akcji Oferowanych na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody
Gáównego MenedĪera Oferty, nie bĊdzie sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny
sposób rozporządzaü, ani publicznie ogáaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani
zbycia lub podejmowaü dziaáaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü
emisją Akcji ani papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych
na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw
związanych z takimi papierami, warrantami ani innymi prawami
umoĪliwiającymi zakup Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub
instrumentów finansowych, których wartoĞü ustalana jest bezpoĞrednio lub
poĞrednio przez odniesienie do ceny papierów wartoĞciowych stanowiących
ich podstawĊ, wáącznie ze swapami kapitaáowymi, kontraktami terminowymi
i opcjami, z wyjątkiem: (i) zbywania Akcji w odpowiedzi na wezwanie
ogáoszone zgodnie z przepisami prawa polskiego, z zastrzeĪeniem,
Īe wezwanie to bĊdzie ogáoszone na wiĊcej niĪ 33% Akcji Spóáki;
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(ii) w przypadku naruszenia przez SpóákĊ postanowieĔ umowy objĊcia akcji.
Patrz Rozdziaá „Warunki Oferty” - „Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)”
oraz Rozdziaá „Warunki Oferty” - „Umowy typu lock-up”.

Stabilizacja oraz Opcja
Stabilizacyjna

W związku z Ofertą MenedĪer Stabilizujący moĪe nabywaü na GPW PDA lub
Akcje Oferowane w liczbie do 15% Akcji Oferowanych przydzielonych
w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (z wyáączeniem EBOiR) oraz
w Transzy Inwestorów Detalicznych w celu stabilizacji ich kursu gieádowego
na poziomie wyĪszym niĪ poziom, który ustaliáby siĊ w innych
okolicznoĞciach. Nabywanie Akcji w ramach transakcji stabilizacyjnych
bĊdzie dokonywane na zasadach okreĞlonych w Rozporządzeniu w Sprawie
Stabilizacji. PowyĪsze transakcje nabycia Akcji bĊdą mogáy byü dokonywane
przez okres nie dáuĪszy niĪ 30 dni od daty rozpoczĊcia notowaĔ PDA
na GPW, po cenie nie wyĪszej niĪ Cena Emisyjna z Dyskontem. MenedĪer
Stabilizujący nie jest jednak zobowiązany do powyĪszych dziaáaĔ
stabilizacyjnych. JeĪeli dziaáania takie zostaną podjĊte, mogą zostaü
przerwane w kaĪdym czasie, jednak nie póĨniej niĪ z upáywem Okresu
Stabilizacji. Nie ma pewnoĞci, Īe dziaáania te, jeĪeli zostaną podjĊte, osiągną
zamierzone rezultaty.
W związku z moĪliwoĞcią dokonywania transakcji stabilizacyjnych na GPW
przez MenedĪera Stabilizującego, Spóáka udzieliáa MenedĪerowi
Stabilizującemu opcji sprzedaĪy Akcji Oferowanych lub PDA nabytych
w ramach transakcji stabilizacyjnych, za cenĊ równą Cenie Emisyjnej
z Dyskontem. Opcja Stabilizacyjna bĊdzie mogáa byü wykonana przez
MenedĪera Stabilizującego w ciągu 30 dni od daty rozpoczĊcia pierwszego
notowania PDA na GPW.

Cena Minimalna

Zarząd ustaliá minimalną cenĊ emisyjną dla Inwestorów BranĪowych
na 19,25 PLN („Cena Minimalna”). W ramach budowania KsiĊgi Popytu
Inwestorzy BranĪowi bĊdą mogli skáadaü Deklaracje Nabycia z proponowaną
przez siebie ceną nie niĪszą niĪ Cena Minimalna. W związku z przewidzianą
preferencją cenową w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz
w Transzy Inwestorów Detalicznych ustalono takĪe CenĊ Minimalną
pomniejszoną o dyskonto w wysokoĞci 10%, która wynosi 17,33 PLN
(„Cena Minimalna z Dyskontem”). Inwestorzy Instytucjonalni bĊdą skáadaü
Deklaracje Nabycia z proponowaną przez siebie ceną, nie niĪszą jednak niĪ
Cena Minimalna z Dyskontem, a Inwestorzy Detaliczni bĊdą skáadaü zapisy
z proponowaną przez siebie ceną, nie niĪszą jednak niĪ Cena Minimalna
z Dyskontem.

Cena Emisyjna

Zarząd, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym,
w oparciu o wyniki procesu budowania KsiĊgi Popytu ustali cenĊ emisyjną
(„Cena Emisyjna”) oraz cenĊ emisyjną pomniejszoną o dyskonto
w wysokoĞci 10% („Cena Emisyjna z Dyskontem”), z zastrzeĪeniem, Īe
w dniu ustalenia tych cen Zarząd, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem
Oferty oraz Oferującym, moĪe podjąü decyzjĊ o zwiĊkszeniu dyskonta,
o którym mowa powyĪej.
Cena Emisyjna bĊdzie ceną ostateczną, po której Akcje Oferowane bĊdą
obejmowane przez inwestorów w Transzy Inwestorów BranĪowych. Cena
Emisyjna z Dyskontem bĊdzie ceną ostateczną, po której Akcje Oferowane
bĊdą obejmowane przez inwestorów w Transzach Inwestorów
Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych.
Informacja o Cenie Emisyjnej oraz o Cenie Emisyjnej z Dyskontem (w tym
takĪe o ostatecznej wysokoĞci dyskonta, jeĞli zostanie zmienione) zostanie
przekazana przez nas do publicznej wiadomoĞci w sposób, w jaki zostaá
udostĊpniony niniejszy Prospekt oraz w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej (o ile podlegaü bĊdziemy obowiązkom
informacyjnym).

24

Planowane terminy Oferty


Przewiduje
siĊ, Īe przyjmowanie zapisów w Ofercie Detalicznej odbĊdzie siĊ
w dniach od 24-31 paĨdziernika 2008 r. Przyjmowanie zapisów w Ofercie
Instytucjonalnej odbĊdzie siĊ w dniach 5-7 listopada 2008 r., a w Ofercie
BranĪowej w dniu 7 listopada 2008 r.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów Oferty Detalicznej, Oferty
Instytucjonalnej lub Oferty BranĪowej, w porozumieniu z Gáównym
MenedĪerem Oferty oraz Krajowym Wspóázarządzającym Ofertą.
Ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu w związku z niezáoĪeniem lub
nieopáaceniem zapisu przez podmioty uprawnione przyjmowane bĊdą w dniu
10 listopada 2008 r.

PáatnoĞü i rozliczenie

PáatnoĞü za Akcje Oferowane objĊte zapisem przez Inwestorów Detalicznych
powinna zostaü dokonana w momencie skáadania zapisu. Inwestorzy
Instytucjonalni i Inwestorzy BranĪowi powinni dokonaü wpáaty za Akcje
Oferowane po dokonaniu wstĊpnego przydziaáu, najpóĨniej do koĔca okresu
przyjmowania zapisów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz
w Transzy Inwestorów BranĪowych.
Przewiduje siĊ, Īe Prawa do Akcji zostaną zarejestrowane na rachunkach
papierów wartoĞciowych inwestorów niezwáocznie po dokonaniu przydziaáu
Akcji Oferowanych.
Ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu w związku z niezáoĪeniem lub
nieopáaceniem zapisu przez podmioty uprawnione powinny zostaü opáacone
w dniu skáadania tych zapisów.

Prawa do Akcji

Niezwáocznie po dokonaniu przydziaáu Akcji w ramach Oferty, wystąpimy
do KDPW o zarejestrowanie w depozycie papierów wartoĞciowych
prowadzonym przez KDPW praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji”,
„PDA”). Prawa do Akcji zostaną zapisane na rachunkach papierów
wartoĞciowych inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane.
Niezwáocznie po zarejestrowaniu podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki
w drodze emisji Akcji Oferowanych, wystąpimy do KDPW o ich
zarejestrowanie w depozycie papierów wartoĞciowych prowadzonym przez
KDPW. Z chwilą rejestracji Akcji Oferowanych w depozycie Prawa do Akcji
wygasną, a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu bĊdą posiadali
Prawa do Akcji zostaną automatycznie zapisane Akcje Oferowane, w stosunku
jedna Akcja Oferowana w zamian za jedno Prawo do Akcji. Przewiduje siĊ,
Īe rejestracja Akcji Oferowanych przez KDPW moĪe nastąpiü w terminie
okoáo 30 dni od przydziaáu Akcji Oferowanych. DzieĔ wygaĞniĊcia Praw
do Akcji bĊdzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW. O ile kontekst nie
wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym Prospekcie do Akcji
Oferowanych obejmują takĪe PDA.

Notowanie

ZáoĪymy wniosek do GPW o dopuszczenie do obrotu gieádowego na rynku
podstawowym Gieády: Praw do Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów
Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych, wszystkich
Akcji Oferowanych oraz 295.987.473 akcji na okaziciela serii A bĊdących
wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa („Akcje Serii A”). Do czasu wygaĞniĊcia PDA
i zastąpienia ich Akcjami Oferowanymi, Akcje Serii A bĊdące wáasnoĞcią
Skarbu PaĔstwa nie bĊdą notowane na GPW. Przewiduje siĊ, Īe notowania
PDA rozpoczną siĊ w terminie okoáo tygodnia od ostatecznego przydziaáu
Akcji Oferowanych. Przed Ofertą nie istniaá aktywny rynek obrotu Akcjami
lub PDA. Przewiduje siĊ, Īe rozpoczĊcie notowaĔ Akcji Oferowanych
na GPW powinno nastąpiü w terminie okoáo miesiąca od dnia przydziaáu
Akcji Oferowanych.
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Cele emisji


Uzyskamy
wpáywy z emisji Akcji Oferowanych wyemitowanych w ramach
Oferty, które zostaną pomniejszone o poniesione przez nas koszty Oferty.
Planowane wpáywy netto zamierzamy wykorzystaü, w szczególnoĞci na:
(i) modernizacjĊ istniejących aktywów wytwórczych oraz budowĊ
w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy
okoáo 1.000 MW kaĪdy; (ii) inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii.
Szczegóáowe informacje na ten temat są zawarte w Rozdziale „Wykorzystanie
wpáywów z emisji”; (iii) planowane akwizycje spóáek zajmujących
siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej i wydobyciem wĊgla; oraz (iv) nakáady
inwestycyjne na sieü dystrybucyjną.

Koszty Oferty

Spodziewamy siĊ, Īe koszty związane z oferowaniem Akcji w ramach Oferty
wyniosą okoáo 12 mln PLN. Ponadto zobowiązaliĞmy siĊ zapáaciü Gáównemu
MenedĪerowi Oferty oraz Oferującemu wynagrodzenie stanowiące 1,8%
áącznych wpáywów brutto z Oferty, przy czym wynagrodzenie to nie bĊdzie
naleĪne od Akcji Oferowanych nabytych przez SpóákĊ w wyniku wykonania
przez MenedĪera Stabilizującego opcji stabilizacyjnej. PowyĪsze
wynagrodzenie obejmuje równieĪ wynagrodzenie Subemitentów z tytuáu
wykonania zobowiązaĔ wynikających z Umowy Subemisji. Przy zaáoĪeniu,
Īe zaoferowane zostaną wszystkie Akcje Serii C oraz Īe Cena Emisyjna
uksztaátuje siĊ na poziomie Ceny Minimalnej, oraz nie uwzglĊdniając
dyskonta dla Inwestorów Instytucjonalnych i Detalicznych w wysokoĞci 10%
Ceny Emisyjnej, szacunkowa wielkoĞü kosztów Oferty, w tym wynagrodzenia
Gáównego MenedĪera Oferty oraz Oferującego, wyniesie 51,7 mln PLN.

Dywidenda

Akcje Oferowane bĊdą uczestniczyü w dywidendzie, o ile zostanie uchwalona,
począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego siĊ 1 stycznia 2008 r. oraz
w latach nastĊpnych. Dalsze informacje zostaáy zawarte w Rozdziaáach
„Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy” oraz „Akcje, kapitaá zakáadowy,
Walne Zgromadzenie”.

Opodatkowanie

Co do zasady, od uzyskanych na terytorium Polski przychodów z dywidend
pobiera siĊ zryczaátowany podatek dochodowy w wysokoĞci 19% uzyskanego
przychodu. WiĊcej informacji na temat istotnych kwestii związanych
z opodatkowaniem znajduje siĊ w Rozdziale „Opodatkowanie”.

Umowa Subemisji

Naszym zamiarem jest zawarcie umowy o gwarantowanie emisji („Umowa
Subemisji”) z Gáównym MenedĪerem Oferty, Bankiem Zachodnim
WBK S.A., Domem Maklerskim BZ WBK S.A. (Gáówny MenedĪer Oferty
oraz Bank Zachodni WBK S.A. – „Subemitenci”) dotyczącej Oferty
Instytucjonalnej oraz Oferty BranĪowej, w której to umowie Subemitenci
zobowiąĪą siĊ do spowodowania nabycia i opáacenia Akcji Oferowanych
w ramach Oferty Instytucjonalnej oraz Oferty BranĪowej, bądĨ nabycia tych
Akcji Oferowanych po Cenie Emisyjnej (w przypadku Transzy Inwestorów
BranĪowych) lub po Cenie Emisyjnej z Dyskontem (w przypadku Transz
Inwestorów Instytucjonalnych, w przypadku, gdyby Inwestorzy
Instytucjonalni lub Inwestorzy BranĪowi nie nabyli Akcji Oferowanych.
Zobowiązanie Subemitentów do gwarantowania Oferty Instytucjonalnej oraz
Oferty BranĪowej bĊdzie zaleĪne od speánienia siĊ szeregu warunków.
Szerzej, patrz Rozdziaá „Warunki Oferty” - „Plasowanie i gwarantowanie
(subemisja)”.
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CZYNNIKI RYZYKA

Nasza dziaáalnoĞü, jak równieĪ inwestycja w Akcje Oferowane wiąĪe siĊ z istotnym ryzykiem. Przed podjĊciem
decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizowaü informacje
zawarte w niniejszym Prospekcie, a w szczególnoĞci ryzyka przedstawione poniĪej. Wystąpienie jakiegokolwiek
z ryzyk moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju. Kurs Akcji Oferowanych moĪe wówczas spaĞü, a w efekcie inwestorzy mogą straciü caáoĞü
lub czĊĞü zainwestowanych Ğrodków finansowych.
PoniĪej przedstawiamy ryzyka, które uwaĪamy za istotne. Ryzyka okreĞlone poniĪej nie stanowią kompletnej ani
wyczerpującej listy i w konsekwencji nie mogą byü traktowane jako jedyne ryzyka, na które naraĪona jest nasza
Grupa. Dodatkowe ryzyka, które nam nie są obecnie znane lub, które nie są przez nas uwaĪane za istotne, mogą
równieĪ spowodowaü spadek naszych przychodów, wzrost kosztów lub prowadziü do spadku kursu Akcji
Oferowanych. KolejnoĞü, w jakiej ryzyka zostaáy przedstawione poniĪej, nie odzwierciedla prawdopodobieĔstwa
ich wystąpienia ani teĪ rozmiaru lub znaczenia poszczególnych ryzyk.
Czynniki ryzyka związane z naszą dziaáalnoĞcią i otoczeniem, w jakim prowadzimy dziaáalnoĞü
Osiągane przez nas wyniki z dziaáalnoĞci są zaleĪne od szeregu regulacji i decyzji organów regulacyjnych,
w tym w szczególnoĞci w zakresie ksztaátowania stawek opáat i zasad ich stosowania, wedáug których moĪemy
prowadziü rozliczenia z klientami za usáugi dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie ksztaátowania cen
energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zuĪywających energiĊ na potrzeby gospodarstw
domowych
Nasza dziaáalnoĞü jest prowadzona w otoczeniu podlegającym szczególnej regulacji prawnej. Na naszą sytuacjĊ
mają w szczególnoĞci wpáyw przepisy Prawa Energetycznego oraz regulacje Unii Europejskiej, w szczególnoĞci
z zakresu ochrony Ğrodowiska. Przedmiotowe regulacje prawne podlegają czĊstym zmianom, których
nie jesteĞmy w stanie przewidzieü, a które mogą skutkowaü brakiem spójnoĞci przepisów, na podstawie których
prowadzimy dziaáalnoĞü.
Organem do spraw regulacji sektora energetycznego w Polsce jest Prezes URE. Do kluczowych kompetencji
Prezesa URE naleĪy zatwierdzanie taryf i kontrola ich stosowania, a takĪe zwalnianie oraz cofanie zwolnieĔ
z obowiązku przedkáadania taryf do zatwierdzenia, udzielanie i cofanie koncesji, wyznaczanie podmiotów
na operatorów systemów, uzgadnianie planów rozwoju, nakáadanie kar pieniĊĪnych oraz kontrola wykonywania
przez przedsiĊbiorstwa energetyczne obowiązków okreĞlonych w Prawie Energetycznym. Poza Prezesem URE
równieĪ inne organy wykonując swoje kompetencje kontrolne i regulacyjne mogą wywieraü znaczący wpáyw na
naszą dziaáalnoĞü. NaleĪą do nich w szczególnoĞci Prezes UOKiK oraz Komisja Europejska, które posiadają
istotne kompetencje w procesie liberalizacji sektora energetycznego oraz w zakresie nadzoru nad jego realizacją.
Kompetencje kontrolne i regulacyjne Prezesa URE oraz innych organów umoĪliwiają im wywieranie znaczącego
wpáywu na naszą dziaáalnoĞü, a w szczególnoĞci na wysokoĞü osiąganych przez nas przychodów. Zakres tych
kompetencji moĪe ulec w przyszáoĞci zmianie na skutek czego organy te mogą uzyskaü dodatkowe uprawnienia
w zakresie prowadzonej przez nas dziaáalnoĞci. Decyzje podejmowane przez te organy mogą mieü istotny
negatywny wpáyw na wysokoĞü osiąganych przez nas przychodów.
Taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE, które stosujemy w naszej dziaáalnoĞci są kalkulowane na podstawie
elementów, których wysokoĞü charakteryzuje siĊ duĪym stopniem uznaniowoĞci ze strony Prezesa URE
JesteĞmy zobowiązani do przedkáadania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf w zakresie sprzedaĪy energii
elektrycznej gospodarstwom domowym oraz w zakresie dystrybucji energii dla odbiorców przyáączonych
do naszej sieci dystrybucyjnej. Sposób kalkulacji taryf, zgodnie z przepisami prawa, ma zapewniaü
przedsiĊbiorstwu energetycznemu: (i) pokrycie planowanych na dany okres taryfowy kosztów uznanych przez
Prezesa URE za uzasadnione; oraz (ii) uzyskanie okreĞlonej marĪy (w obrocie) lub zwrotu z kapitaáu
(w dystrybucji) przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen
i stawek opáat. Niektóre elementy kalkulacji taryf są wyliczane na podstawie przyjĊtych przez Prezesa URE
modeli ekonomicznych i innych zaáoĪeĔ, które nie uwzglĊdniają rzeczywistych kosztów naszej dziaáalnoĞci
i wartoĞci naszych aktywów wykazywanej w naszych sprawozdaniach finansowych. W konsekwencji elementy
kalkulacji taryfy są przedmiotem, czĊsto dáugotrwaáych, uzgodnieĔ z Prezesem URE, które mogą nie
doprowadziü do osiągniĊcia zakáadanych przez nas przychodów, co moĪe negatywnie wpáynąü na poziom
uzyskiwanych przez nas marĪ oraz zwrotu z kapitaáu.
W praktyce taryfy są zatwierdzane najczĊĞciej na okres jednego roku. Dodatkowo Prezes URE wyznacza
dáugoĞü okresów regulacyjnych (od 3 do 5 lat), dla których okreĞla modelowy poziom kosztów uznanych
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w trakcie okresu regulacyjnego dodatkowych kosztów, które nie
za uzasadnione. W przypadku poniesienia

zostaáy uwzglĊdnione w modelu lub zostaáy uwzglĊdnione w niĪszej wysokoĞci, mamy ograniczone moĪliwoĞci
uwzglĊdnienia takich kosztów w taryfie. W praktyce Prezes URE akceptuje korektĊ taryfy tylko w przypadku
znaczącego wzrostu kosztów z przyczyn od nas niezaleĪnych. Przykáadowo, z taką sytuacją mieliĞmy
do czynienia na początku 2008 roku, kiedy to ENEA Operator wystąpiáa z wnioskiem o podwyĪszenie stawek
opáat za usáugi dystrybucji energii elektrycznej. Wnioskowana zmiana taryfy dla tej spóáki zostaáa zatwierdzona
przez Prezesa URE w dniu 16 kwietnia 2008 r. i obowiązuje od 1 maja 2008 r. Nie ma jednak pewnoĞci,
Īe Prezes URE podzieli nasze stanowisko równieĪ w innych przypadkach wzrostu naszych kosztów
i wystąpienia z wnioskiem o korektĊ taryfy i wyda decyzjĊ zmieniającą ją w sposób dla nas zadowalający.
Ponadto, w przypadku braku zatwierdzenia nowej taryfy przez Prezesa URE po danym okresie taryfowym,
co do zasady jesteĞmy zobowiązani do stosowania dotychczasowej taryfy, która moĪe nie uwzglĊdniaü
zwiĊkszenia kosztów naszej dziaáalnoĞci. Wystąpienie takiej sytuacji w przyszáoĞci moĪe mieü negatywny
wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Nasza dziaáalnoĞü, sytuacja finansowa oraz wyniki dziaáalnoĞci zaleĪą od szeregu czynników zewnĊtrznych,
na które nie mamy wpáywu, w tym od cen hurtowych energii elektrycznej, dostaw i cen wĊgla, cen Ğwiadectw
pochodzenia oraz limitów uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla i ich cen rynkowych
Ceny hurtowe energii elektrycznej. Ceny hurtowe energii elektrycznej zaleĪą od wielu czynników w tym
czynników rynkowych i regulacyjnych. PoniewaĪ nasze koszty, związane gáównie z wytwarzaniem energii
elektrycznej, mają w znacznym stopniu charakter staáy, nie mamy moĪliwoĞci ich obniĪenia w okresach spadku
cen energii elektrycznej. Ponadto w chwili obecnej hurtowy rynek obrotu energią jest w peáni zliberalizowany,
tak wiĊc osiągany przez nas poziom przychodów jest uzaleĪniony od cen energii elektrycznej obowiązujących
w danym momencie na rynku. PoniewaĪ wolny rynek energii elektrycznej w Polsce funkcjonuje od niedawna,
trudno przewidzieü jak bĊdą ksztaátowaáy siĊ ceny energii elektrycznej w przyszáoĞci. W przypadku, gdy ceny
detaliczne sprzedaĪy energii na wolnym rynku nie bĊdą wystarczające, aby pokryü nasze przyszáe koszty, moĪe
to mieü negatywny wpáyw na osiągane przez nas marĪe lub perspektywy rozwoju.
Dostawy i ceny wĊgla kamiennego. Podstawowym paliwem uĪywanym do wytwarzania energii elektrycznej
przez nasze podstawowe aktywa wytwórcze, tj. ElektrowniĊ Kozienice, jest wĊgiel kamienny. W 2007 roku
koszty wĊgla stanowiáy okoáo 50% naszych kosztów operacyjnych w zakresie wytwarzania, a w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. udziaá ten wyniósá 53%. W zakresie dostaw wĊgla jesteĞmy
uzaleĪnieni od czterech dostawców, z czego najwiĊkszy dostarczyá nam w 2007 roku ponad 57%, a w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 52,7% tego surowca w ujĊciu iloĞciowym. Polski rynek
dostaw wĊgla jest wysoce zmonopolizowany przez spóáki naleĪące do Skarbu PaĔstwa, naszego gáównego
akcjonariusza, które kontrolują zdecydowaną wiĊkszoĞü krajowych dostaw wĊgla w ujĊciu iloĞciowym. Nie ma
pewnoĞci, Īe obowiązujące w chwili obecnej umowy na dostawĊ wĊgla, które zawarliĞmy z naszymi gáównymi
dostawcami, nie zostaną rozwiązane, ani czy zostaną przedáuĪone po upáywie okresu ich obowiązywania.
Ponadto zgodnie z tymi umowami cena oraz iloĞü dostarczanego wĊgla są corocznie ustalane w drodze
negocjacji. Nie ma pewnoĞci, Īe wynik takich negocjacji zawsze bĊdzie dla nas korzystny. JeĪeli nie bĊdziemy
w stanie zawrzeü umów na dostawĊ wĊgla do Elektrowni Kozienice lub dostawy wĊgla zostaną zawieszone lub
przerwane z innego powodu (np. w wyniku strajku pracowników kopalĔ), Elektrownia Kozienice moĪe zostaü
zmuszona do sprowadzania wĊgla z odleglejszych terenów po wyĪszych cenach, wstrzymania lub ograniczenia
wytwarzania energii elektrycznej do czasu wznowienia dostaw wĊgla lub przystosowania swoich aktywów
wytwórczych do wykorzystywania alternatywnych paliw, co moĪe spowodowaü wzrost ponoszonych przez nią
kosztów. Wzrost kosztów w Elektrowni Kozienice zostaáby odzwierciedlony w cenach sprzedawanej przez nas
energii elektrycznej, co mogáoby spowodowaü, Īe nasze ceny staáyby siĊ niekonkurencyjne w stosunku do cen
energii elektrycznej sprzedawanej przez naszych konkurentów na rynku. Ponadto brak zdolnoĞci
do utrzymywania zapasów wĊgla kamiennego na odpowiednim poziomie wymaganym przez prawo moĪe
z kolei skutkowaü naáoĪeniem na nas kar administracyjnych w wysokoĞci do 15% naszych przychodów
z dziaáalnoĞci koncesjonowanej w poprzednim roku podatkowym.
Obowiązki w zakresie uzyskania Ğwiadectw pochodzenia. Przepisy prawa nakáadają na nas obowiązek uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE Ğwiadectw pochodzenia potwierdzających: (i) wytworzenie
energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródáach; oraz (ii) wytworzenie energii elektrycznej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepáa (kogeneracji) lub, w razie nieuzyskania i nieprzedstawienia do umorzenia Ğwiadectw
pochodzenia w wymaganej iloĞci, do wniesienia opáat zastĊpczych. IloĞü niezbĊdnych do uzyskania i umorzenia
Ğwiadectw pochodzenia wynika z przepisów prawa i jest obliczana jako procentowy udziaá energii elektrycznej
sprzedanej odbiorcom koĔcowym. Udziaá ten bĊdzie rósá w kolejnych latach. Ponadto wzrastaü moĪe iloĞü
energii elektrycznej sprzedawanej przez nas odbiorcom koĔcowym. Posiadane przez nas Ĩródáa energii
odnawialnej lub wytwarzanej w kogeneracji, pozwalają jedynie w niewielkim stopniu na wykonanie przez nas
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obowiązków w zakresie umorzenia Ğwiadectw pochodzenia. W konsekwencji jesteĞmy zmuszeni zaopatrywaü
siĊ w Ğwiadectwa pochodzenia od osób trzecich lub wnosiü opáaty zastĊpcze, których wysokoĞü corocznie siĊ
zwiĊksza. Z uwagi na brak wystarczającego potencjaáu Ĩródeá wytwarzających taką energiĊ w Polsce, naleĪy
liczyü siĊ ze wzrostem cen Ğwiadectw pochodzenia na rynku, co moĪe skutkowaü znaczącym wzrostem kosztów
naszej dziaáalnoĞci. Nie ma pewnoĞci, Īe zwiĊkszone ceny takich Ğwiadectw lub wnoszone przez nas opáaty
zastĊpcze, bĊdą mogáy zostaü odzwierciedlone w cenie energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom koĔcowym.
JeĪeli nie bĊdziemy w stanie pozyskaü odpowiedniej liczby Ğwiadectw pochodzenia na korzystnych warunkach
lub jeĪeli warunki rynkowe uniemoĪliwią nam przeniesienie na odbiorców koĔcowych wyĪszych kosztów
ponoszonych przez nas w związku z nabywaniem Ğwiadectw pochodzenia, moĪe to mieü negatywny wpáyw
na nasze przepáywy pieniĊĪne oraz osiągane przez nas marĪe.
Limity uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla i ich ceny rynkowe. Nasza dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej jest uzaleĪniona od poziomu przydzielonych nam uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla
i innych gazów oraz substancji na okreĞlony okres rozliczeniowy. Przydziaá uprawnieĔ do emisji dwutlenku
wĊgla jest dokonywany na podstawie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zgodnie
z przyjĊtym w dniu 1 lipca 2008 r. przez RadĊ Ministrów Rozporządzeniem w Sprawie KPRU (z uwagi na fakt,
iĪ przyjĊcie Rozporządzenia w Sprawie KPRU nastąpiáo bez akceptacji Komisji Europejskiej, na dzieĔ
niniejszego Prospektu publikacja Rozporządzenia w Sprawie KPRU i jego wejĞcie w Īycie zostaáy wstrzymane),
Elektrowni Kozienice zostaną przyznane uprawnienia do emisji dwutlenku wĊgla w iloĞci 9,6 mln ton rocznie,
co stanowi spadek o 8,6% w stosunku do Ğredniorocznego przydziaáu w okresie od 2005 do 2007 roku.
Przy uwzglĊdnieniu obecnej wielkoĞci i sprawnoĞci mocy wytwórczych Elektrowni Kozienice, ten poziom
uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla odpowiada produkcji energii elektrycznej na poziomie okoáo 11,2 TWh
brutto rocznie, tj. o 9,7% mniej niĪ energia elektryczna, którą Elektrownia Kozienice wytworzyáa w 2007 roku.
Począwszy od roku 2013 spodziewane jest caákowite zniesienie nieodpáatnych przydziaáów uprawnieĔ do emisji
dwutlenku wĊgla dla sektora energetycznego i zastąpienie ich systemem licytacji uprawnieĔ do emisji
(patrz Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” - „Uprawnienia do emisji”). W związku z powyĪszym koszty
wytwarzania energii elektrycznej znacząco wzrosną. MoĪemy ponadto zostaü zmuszeni do ponoszenia innych
niemoĪliwych do przewidzenia kosztów w związku z uprawnieniami do emisji lub zmianami przepisów prawa
i wynikających z nich wymagaĔ w tym zakresie. Z uwagi na to moĪemy byü zmuszeni do zmniejszenia iloĞci
wytwarzanej energii lub do zwiĊkszenia kosztów produkcji, co moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą
dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Rozwiązanie kontraktów dáugoterminowych moĪe mieü negatywny wpáyw na poziom przychodów
uzyskiwanych przez ElektrowniĊ Kozienice
W latach ‘90 XX wieku wprowadzony zostaá w Polsce system kontraktów dáugoterminowych (KDT), który
miaá w zaáoĪeniu umoĪliwiü wytwórcom energii elektrycznej pozyskanie finansowania koniecznego dla
przeprowadzenia niezbĊdnych w sektorze energetycznym inwestycji w aktywa wytwórcze. W związku
z postĊpującą liberalizacją sektora energetycznego oraz zastrzeĪeniami zgáaszanymi przez KomisjĊ Europejską,
w 2007 roku Polska wdroĪyáa program przedterminowego rozwiązania kontraktów dáugoterminowych poprzez
uchwalenie Ustawy o Rozwiązaniu KDT. Elektrownia Kozienice byáa stroną kontraktu dáugoterminowego,
na mocy którego sprzedawaáa okoáo 40% wytwarzanej energii elektrycznej. W związku z wejĞciem w Īycie
Ustawy o Rozwiązaniu KDT, kontrakt ten ulegá przedterminowemu rozwiązaniu z dniem 1 kwietnia 2008 r.
W konsekwencji energia elektryczna, która dotychczas byáa sprzedawana na podstawie kontraktu
dáugoterminowego jest sprzedawana na wolnym rynku, gdzie cena moĪe odbiegaü od ceny dotychczas ustalonej
w kontrakcie dáugoterminowym. Na podstawie Ustawy o Rozwiązaniu KDT bĊdziemy mieli moĪliwoĞü
uzyskania rekompensat na pokrycie tzw. kosztów osieroconych, tj. wydatków niepokrytych przychodami
uzyskanymi ze sprzedaĪy wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usáug systemowych na rynku
konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu kontraktu dáugoterminowego, wynikających z nakáadów
poniesionych do dnia 1 maja 2004 r. na majątek związany z wytwarzaniem energii elektrycznej. Rekompensaty
są wypáacane w trakcie roku w formie zaliczek, których wysokoĞü moĪe podlegaü korekcie na mocy decyzji
Prezesa URE na warunkach okreĞlonych w Ustawie o Rozwiązaniu KDT (patrz Rozdziaá „Otoczenie
Regulacyjne” - „Rozwiązanie KDT”). W przypadku, jeĪeli róĪnica miĊdzy kwotą uzyskanych zaliczek za dany
rok oraz naleĪną w danym roku kwotą kosztów osieroconych przekroczy 35% wówczas naliczane są odsetki.
àączna wysokoĞü tych rekompensat, zdyskontowana na dzieĔ 1 stycznia 2007 r., nie moĪe przekroczyü
maksymalnej wysokoĞci tych kosztów okreĞlonej w Ustawie o Rozwiązaniu KDT. Dla Elektrowni Kozienice
maksymalna wysokoĞü kosztów osieroconych zostaáa ustalona na kwotĊ 623,6 mln PLN (wysokoĞü ta zostaáa
okreĞlona dla okresu 2007-2014). Nie ma pewnoĞci jak bĊdzie siĊ ksztaátowaáa cena energii w przyszáoĞci
i Īe rekompensaty, które otrzymamy w przyszáoĞci w peáni pokryją nasze koszty osierocone, co moĪe mieü
negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową i wyniki finansowe.
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ponadto Prezesowi URE uprawnienia do kontroli wielkoĞci sprzedaĪy
Ustawa o Rozwiązaniu KDT przyznaje

energii elektrycznej w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, kosztów związanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej w danym roku w stosunku do roku poprzedniego oraz Ğredniej ceny sprzedanej energii
elektrycznej w danym roku w stosunku do ceny rynkowej. W przypadku odchylenia siĊ wyĪej wskazanych
parametrów od wielkoĞci granicznych okreĞlonych w ustawie istnieje ryzyko zwiĊkszenia przez Prezesa URE
kwoty korekty (w przypadku jej ujemnej wartoĞci) bądĨ zmniejszenia kwoty korekty (w przypadku jej dodatniej
wartoĞci) w wysokoĞci do 25% kwoty kosztów osieroconych okreĞlonych w Ustawie o Rozwiązaniu KDT.
Przepisy Ustawy o Rozwiązaniu KDT mają na celu zapewnienie neutralnoĞci podatkowej po stronie wytwórców
energii elektrycznej, w związku z otrzymywaniem przez nich Ğrodków na pokrycie kosztów osieroconych.
W myĞl art. 42 ust. 1 Ustawy o Rozwiązaniu KDT, otrzymanie przez wytwórcĊ Ğrodków finansowych na
pokrycie kosztów osieroconych uznaje siĊ dla celów podatku dochodowego od osób prawnych za zwolniony
z opodatkowania zwrot wydatków związanych z nabyciem albo wytworzeniem we wáasnym zakresie Ğrodków
trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, od których
dokonuje siĊ odpisów amortyzacyjnych. Zwolnienie od podatku przysáuguje do okreĞlonego limitu, a nadwyĪka
ponad tĊ kwotĊ stanowi podlegający opodatkowaniu przychód wytwórcy. Wskazaü jednak naleĪy, Īe przepisy
Ustawy o Rozwiązaniu KDT dotyczące zagadnieĔ podatkowych są nieprecyzyjne i stwarzają potencjalne pole
do rozbieĪnych interpretacji. Z tego wzglĊdu, do czasu ugruntowania praktyki organów podatkowych lub
wyjaĞnienia niejasnych przepisów przez Ministra Finansów, zastosowanie wskazanych przepisów moĪe nieĞü
okreĞlone ryzyko interpretacyjne dla wytwórców energii.
Przyszáe decyzje Prezesa URE dotyczące WartoĞci Regulacyjnej Aktywów ENEA Operator związanych
z dystrybucją energii elektrycznej mogą powodowaü koniecznoĞü dokonania istotnych odpisów z tytuáu utraty
wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją, co moĪe mieü istotny negatywny wpáyw
na naszą dziaáalnoĞü
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Grupa przeprowadziáa test na utratĊ wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych
związanych z dystrybucją. Na podstawie przeprowadzonego testu nie stwierdzono na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
utraty wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją.
WartoĞü odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją zostaáa ustalona przy zaáoĪeniu,
Īe w przyszáych decyzjach Prezesa URE dotyczących wysokoĞci taryf w zakresie dystrybucji energii
dla odbiorców przyáączonych do naszej sieci dystrybucyjnej dla okresów taryfowych przypadających począwszy
od roku 2010 bĊdzie uwzglĊdniona odpowiednio wyĪsza wartoĞü regulacyjna aktywów (WRA) w porównaniu
do poziomu WRA przyjĊtego przez Prezesa URE przy ustalaniu taryfy na rok 2008. PrzyjĊta przez Prezesa URE
obecna wartoĞü WRA jest znacząco niĪsza od wartoĞci ksiĊgowej rzeczowych aktywów trwaáych związanych
z dystrybucją. Zastosowanie obecnej metody kalkulacji WRA przez Prezesa URE dla kolejnych okresów
taryfowych przypadających począwszy od roku 2010 moĪe spowodowaü koniecznoĞü dokonania istotnego
odpisu z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją, co moĪe mieü
negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
MoĪemy byü zobowiązani do zmian w organizacji obsáugi klientów w naszej Grupie, co moĪe skutkowaü
koniecznoĞcią przeprowadzenia wewnĊtrznej reorganizacji w Grupie, która moĪe spowodowaü zwiĊkszenie
kosztów dziaáalnoĞci oraz powstanie sporów z pracownikami objĊtymi taką reorganizacją
Obsáuga klientów w naszej Grupie jest prowadzona przez ENEA Operator oraz ENEA. Fakt prowadzenia
obsáugi klientów przez ENEA Operator budzi wątpliwoĞci Prezesa URE co do zgodnoĞci z przepisami Prawa
Energetycznego. Zdaniem Prezesa URE operatorzy systemów dystrybucyjnych nie mogą wykonywaü zadaĔ
wáaĞciwych dla podmiotu zajmującego siĊ obrotem energią elektryczną. W przypadku przedsiĊbiorstw
zintegrowanych pionowo, zdaniem Prezesa URE, zasadne jest utworzenie centrów kompleksowej obsáugi
klientów, jednakĪe, wobec powoáanych powyĪej regulacji, centra takie nie mogą byü ulokowane w strukturach
operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku struktur powstaáych w rezultacie wydzielenia operatorów
systemów dystrybucyjnych optymalnym rozwiązaniem, zdaniem Prezesa URE, jest ulokowanie czynnoĞci
w zakresie obsáugi klientów w podmiocie odrĊbnym od operatora systemu dystrybucyjnego i spóáki zajmującej
siĊ obrotem energią elektryczną. Nie ma pewnoĞci, Īe w przyszáoĞci nie zostaniemy zobowiązani na skutek
decyzji Prezesa URE do wprowadzenia zmian w organizacji obsáugi klientów w naszej Grupie. Ewentualne
zmiany w tym obszarze mogą skutkowaü zwiĊkszeniem kosztów dziaáalnoĞci oraz powstaniem sporów
z pracownikami objĊtymi taką reorganizacją, które mogą spowodowaü zakáócenia w naszej dziaáalnoĞci.
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Istnieje wiele ryzyk związanych z wytwarzaniem

i dystrybucją energii elektrycznej, które mogą spowodowaü
naszą odpowiedzialnoĞü lub prowadziü do naáoĪenia na nas kar
Wytwarzanie, jak równieĪ dystrybucja energii elektrycznej, stanowi dziaáalnoĞü niebezpieczną, w szczególnoĞci
w związku z takimi czynnoĞciami, jak transport i rozáadunek paliw, operowanie ciĊĪkim sprzĊtem, dostarczanie
energii elektrycznej do systemów przesyáowych i dystrybucyjnych. NiebezpieczeĔstwa takie jak poĪar, wybuchy
i awarie sieci stanowią nieodáączne ryzyko naszej dziaáalnoĞci, które mogą wystąpiü w szczególnoĞci w wyniku
niezachowania procedur wewnĊtrznych, wad technologicznych, báĊdów ludzkich czy zdarzeĔ zewnĊtrznych.
Wystąpienie którychkolwiek z powyĪszych niebezpieczeĔstw moĪe spowodowaü uszkodzenia ciaáa lub Ğmierü,
szkody lub zniszczenia mienia, zakáadów lub sprzĊtu, zanieczyszczenia lub szkody w Ğrodowisku, a takĪe
przerwy w dziaáalnoĞci, co moĪe z kolei spowodowaü naszą znaczącą odpowiedzialnoĞü lub prowadziü
do naáoĪenia na nas kar.
W zakresie sprzedaĪy energii elektrycznej moĪemy utraciü naszych dotychczasowych klientów na rzecz
konkurencji w związku z liberalizacją rynku energii elektrycznej oraz narastającą konkurencją
W związku z liberalizacją rynku energii elektrycznej i narastającą konkurencją w tym sektorze, ENEA jest
naraĪona na ryzyko utraty klientów w zakresie obrotu energią elektryczną. Od dnia 1 lipca 2007 r. wszyscy
odbiorcy energii elektrycznej są uprawnieni do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. W związku z tym
istnieje ryzyko, Īe inne przedsiĊbiorstwa energetyczne zaoferują naszym klientom warunki korzystniejsze
i w efekcie przejmą naszych klientów, co moĪe doprowadziü do spadku naszych przychodów. JednakĪe, nawet
w przypadku wyboru przez naszych dotychczasowych klientów innego sprzedawcy energii elektrycznej, nasza
Grupa bĊdzie w dalszym ciągu uzyskiwaü przychody z tytuáu dystrybucji energii do klientów przyáączonych
do naszej sieci dystrybucyjnej.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu energia elektryczna wytwarzana przez ElektrowniĊ Kozienice stanowi okoáo
52% sprzedawanej przez nas energii elektrycznej. Pozostaáą czĊĞü energii jesteĞmy zmuszeni nabywaü od osób
trzecich. W związku z tym istnieje ryzyko, Īe w sytuacjach nadwyĪki popytu nad podaĪą nie bĊdziemy w stanie
nabyü energii po konkurencyjnych cenach. WiąĪe siĊ to z makroekonomiczną prognozą wzrostu zuĪycia energii
elektrycznej przy jednoczesnym niewystarczającym zwiĊkszaniu mocy wytwórczych w Polsce, co w praktyce
moĪe skutkowaü wzrostem ceny energii elektrycznej. Sytuacja ta spowoduje, Īe w porównaniu z wytwórcami
lub innymi grupami energetycznymi posiadającymi wiĊkszy potencjaá wytwórczy nasza oferta moĪe byü mniej
atrakcyjna. MoĪe to w szczególnoĞci skutkowaü utratą odbiorców i rynków zbytu, a w konsekwencji moĪe mieü
negatywny wpáyw na poziom naszych przychodów.
Z uwagi na posiadaną przez nas pozycjĊ dominującą na lokalnym rynku w zakresie Ğwiadczenia usáug
dystrybucji podlegamy dodatkowym ograniczeniom prawnym oraz moĪemy podlegaü szczególnej kontroli
organów antymonopolowych
Posiadamy pozycjĊ dominującą w zakresie Ğwiadczenia usáug dystrybucji na lokalnym rynku obejmującym
obszar póánocno-zachodniej Polski. W tej sytuacji podejmowane przez nas czynnoĞci podlegają kontroli polskich
i europejskich instytucji antymonopolowych (w tym Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej). Stwierdzenie
przez te organy stosowania praktyk monopolistycznych bĊdzie skutkowaü wydaniem decyzji nakazującej
zaniechanie ich stosowania oraz moĪe spowodowaü naáoĪenie na nas kary pieniĊĪnej. Ponadto czynnoĞci prawne
bĊdące przejawem naduĪywania pozycji dominującej bĊdą w caáoĞci lub w odpowiedniej czĊĞci niewaĪne.
Aktualnie ENEA Operator jest stroną dwóch istotnych postĊpowaĔ prowadzonych przez Prezesa UOKiK
(szerzej, patrz Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Istotne postĊpowania prawne” - „Sprawy przed organami
administracji”).
Ewentualne decyzje wydane przez Prezesa UOKiK lub KomisjĊ Europejską mogą mieü negatywny wpáyw
na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
WygaĞniĊcie lub cofniĊcie posiadanych przez nas koncesji moĪe ograniczyü lub uniemoĪliwiü prowadzenie
przez nas podstawowej dziaáalnoĞci
Prowadzona przez nas dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej
oraz obrotu energią elektryczną wymaga uzyskania koncesji udzielanych przez Prezesa URE. Zgodnie z Prawem
Energetycznym, co do zasady koncesje są udzielane na okres od 10 do 50 lat. W ramach naszej Grupy
posiadamy w szczególnoĞci nastĊpujące koncesje: (i) ENEA posiada koncesjĊ na obrót energią elektryczną
waĪną do koĔca 2025 roku; (ii) ENEA Operator posiada koncesjĊ na dystrybucjĊ energii elektrycznej waĪną
do poáowy 2017 roku; (iii) Elektrownia Kozienice posiada koncesjĊ na wytwarzanie energii elektrycznej waĪną
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do koĔca 2025 roku oraz na obrót energią elektryczną waĪną do koĔca 2012 roku; a (iv) Elektrownie Wodne
posiadają koncesjĊ na wytwarzanie energii elektrycznej waĪną do 30 marca 2011 r.

Prawo Energetyczne przyznaje Prezesowi URE kompetencje do cofniĊcia koncesji, w szczególnoĞci
w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiĊbiorcy wykonywania dziaáalnoĞci
gospodarczej objĊtej koncesją lub gdy przedsiĊbiorca trwale zaprzestaá wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej
objĊtej koncesją. Prezes URE ma równieĪ prawo do cofniĊcia koncesji lub zmiany jej warunków w przypadku
raĪącego naruszenia warunków okreĞlonych w koncesji lub innych warunków wykonywania dziaáalnoĞci
koncesjonowanej oraz w przypadku, gdy przedsiĊbiorca koncesjonowany w wyznaczonym terminie nie
doprowadziá do stanu zgodnego z warunkami okreĞlonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi dziaáalnoĞü
koncesjonowaną. Prezesowi URE przysáuguje takĪe prawo do cofniĊcia koncesji lub zmiany jej zakresu
ze wzglĊdu na zagroĪenie obronnoĞci i bezpieczeĔstwa paĔstwa lub bezpieczeĔstwa obywateli, a takĪe w razie
ogáoszenia upadáoĞci przedsiĊbiorcy, jego podziaáu lub poáączenia z innym podmiotem.
Nie ma takĪe pewnoĞci, Īe po upáywie okresu, na jaki koncesje zostaáy udzielone bĊdziemy w stanie uzyskaü
przedáuĪenie okresu ich obowiązywania, ani teĪ co do warunków, na jakich koncesje zostaną przedáuĪone.
NieprzedáuĪenie lub cofniĊcie posiadanych przez nas koncesji ograniczy, a w skrajnych przypadkach
uniemoĪliwi nam prowadzenie dziaáalnoĞci, co w rezultacie moĪe mieü istotny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü,
sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
JesteĞmy uzaleĪnieni od jednego przewoĨnika kolejowego w zakresie transportu wĊgla kamiennego
Podstawowym Ğrodkiem transportu, wykorzystywanym dla dostaw wĊgla kamiennego do Elektrowni Kozienice,
jest transport kolejowy. Ponad 90% dostaw tego surowca do Elektrowni Kozienice jest realizowanych
przez paĔstwowego przewoĨnika PKP Cargo, najwiĊkszego przewoĨnika kolejowego w Polsce. Potencjaá
przewozowy pozostaáych przewoĨników jest w wielu przypadkach niewystarczający do zaspokojenia naszych
potrzeb w zakresie transportu wĊgla. Nie ma pewnoĞci, Īe w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zakáóceĔ
w dziaáalnoĞci PKP Cargo lub w przypadku rozwiązania umowy z PKP Cargo, bĊdziemy w stanie zapewniü
ciągáoĞü dostaw wĊgla kamiennego do Elektrowni Kozienice, w wyniku czego moĪemy zostaü zmuszeni
do, choüby przejĞciowego, ograniczenia produkcji energii elektrycznej, co z kolei moĪe mieü negatywny wpáyw
na nasze przychody.
MoĪemy nie byü w stanie zrealizowaü naszej strategii rozwoju oraz planowanych nakáadów inwestycyjnych,
z uwagi na czynniki, które pozostają poza naszą kontrolą
Nasza strategia rozwoju przewiduje realizacjĊ okreĞlonych celów i obejmuje w szczególnoĞci podnoszenie
efektywnoĞci operacyjnej, zwiĊkszenie istniejących oraz pozyskanie nowych mocy wytwórczych, dalszą
integracjĊ pionową naszej dziaáalnoĞci, inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii. Na realizacjĊ naszej strategii
ma wpáyw szereg czynników, z których wiĊkszoĞü jest od nas niezaleĪna, w szczególnoĞci decyzje naszego
wiĊkszoĞciowego Akcjonariusza, tj. Skarbu PaĔstwa, dziaáania podejmowane przez naszych konkurentów oraz
zmiany w obowiązującym prawie. Kluczowym aspektem realizacji strategii jest koniecznoĞü zapewnienia
odpowiedniego finansowania na korzystnych dla nas warunkach. Nie mamy pewnoĞci, iĪ takie finansowanie
bĊdzie dla nas dostĊpne. W konsekwencji moĪemy zostaü zmuszeni do opóĨnienia realizacji niektórych celów
strategicznych, jak równieĪ ograniczenia lub rezygnacji z planowanych nakáadów inwestycyjnych,
co w rezultacie moĪe mieü istotny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe
lub perspektywy rozwoju.
Cele emisji mogą ulec zmianie
Do gáównych celów emisji zaliczamy: (i) modernizacjĊ istniejących aktywów wytwórczych oraz budowĊ
w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy okoáo 1.000 MW kaĪdy;
(ii) inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii; (iii) planowane akwizycje spóáek zajmujących siĊ wytwarzaniem
energii elektrycznej lub wydobyciem wĊgla; oraz (iv) modernizacjĊ i rozbudowĊ sieci dystrybucyjnej. Na dzieĔ
niniejszego Prospektu jesteĞmy w trakcie negocjacji dotyczących przejĊcia spóáek wytwarzających energiĊ
elektryczną ze Ĩródeá konwencjonalnych, jak równieĪ dotyczących warunków podjĊcia wspóápracy w zakresie
inwestycji w odnawialne Ĩródáa energii. Ponadto jesteĞmy na etapie przygotowywania przetargu na realizacjĊ
kontraktu EPC (pod klucz) dla inwestycji w pierwszy blok o mocy okoáo 1.000 MW w Elektrowni Kozienice.
W związku z tym, Īe w odniesieniu do znaczącej czĊĞci naszych celów emisji nie zawarliĞmy wiąĪących umów
przewidujących ich realizacjĊ, nie moĪemy wykluczyü, iĪ zakáadane przez nas na dzieĔ niniejszego Prospektu
cele emisji ulegną zmianie. Sytuacja taka moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ
finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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kapitaáowe mogą nie przynieĞü oczekiwanych rezultatów
Planowane przez nas akwizycje i inwestycje

Planujemy przejąü pakiety kontrolne lub dokonaü innych inwestycji kapitaáowych w kilku spóákach dziaáających
w sektorze elektroenergetycznym. Nie ma pewnoĞci, czy ze wzglĊdu na czynniki od nas niezaleĪne, w tym
konkurencjĊ ze strony innych przedsiĊbiorstw energetycznych, nasze plany zostaną zrealizowane. Wycena
naszych przyszáych akwizycji czy inwestycji zaleĪeü bĊdzie od warunków rynkowych, jak równieĪ od innych
czynników pozostających poza naszą kontrolą i moĪe okazaü siĊ, Īe nie bĊdziemy w stanie prawidáowo
oszacowaü wartoĞci dokonanych akwizycji i inwestycji. Ponadto wyniki osiągane przez spóáki, w które
zainwestujemy mogą okazaü siĊ gorsze od naszych początkowych szacunków, co moĪe skutkowaü obniĪeniem
stopy zwrotu z tych transakcji w stosunku do pierwotnie oczekiwanych. Ponadto w wyniku poczynionych
akwizycji czy inwestycji, bĊdziemy zmuszeni do podjĊcia kroków w celu reorganizacji struktur organizacyjnych
tych podmiotów, integracji poszczególnych obszarów biznesowych, centralizacji zarządzania aktywami
i pasywami oraz integracji systemów informatycznych. Procesy te mogą okazaü siĊ czasocháonne i kosztowne
i nie ma pewnoĞci, czy zostaną zrealizowane zgodnie z zamierzonym harmonogramem lub w zaplanowany
sposób lub czy zostaną zrealizowane w ogóle. Procesy integracyjne w ramach poszczególnych spóáek mogą
doprowadziü równieĪ do wystąpienia trwaáych róĪnic w stosowanych w Grupie procedurach lub do utraty
istniejących klientów czy partnerów biznesowych. NiemoĪnoĞü efektywnego przeprowadzenia integracji
przejmowanych podmiotów w wyniku zaistnienia opisanych powyĪej zdarzeĔ czy z jakiegokolwiek innego
powodu, moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju.
MoĪemy nie byü w stanie przeprowadziü odpowiednich modernizacji naszych aktywów wytwórczych
i dystrybucyjnych, jak równieĪ zakoĔczyü naszych inwestycji, z uwagi na zdarzenia pozostające poza naszą
kontrolą, w tym dziaáania osób trzecich
Nasza dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej wymaga przeprowadzania staáych,
regularnych remontów, modernizacji, jak równieĪ dokonywania nowych inwestycji w aktywa wytwórcze
i dystrybucyjne. Takie przedsiĊwziĊcia są obarczone istotnymi ryzykami. Ryzyka te dotyczą w szczególnoĞci
niekorzystnych warunków pogodowych, opóĨnieĔ w realizacji prac budowlanych, remontowych
i modernizacyjnych, wzrostu planowanych kosztów inwestycji, niewypáacalnoĞci wykonawców lub
podwykonawców, sporów pracowniczych u wykonawców lub podwykonawców, niedoboru materiaáów lub
sprzĊtu budowlanego, nieszczĊĞliwych wypadków, nieprzewidzianych trudnoĞci technicznych lub braku
moĪliwoĞci uzyskania wymaganych pozwoleĔ. Wystąpienie któregokolwiek z tych ryzyk moĪe prowadziü
do opóĨnieĔ lub niemoĪnoĞci realizacji planów modernizacji naszych aktywów dystrybucyjnych lub
wytwórczych, co moĪe mieü negatywny wpáyw na nasze wyniki finansowe i perspektywy rozwoju.
Zdarzenia siáy wyĪszej lub inne awarie naleĪącej do nas lub do innych przedsiĊbiorstw energetycznych
infrastruktury elektroenergetycznej lub aktywów wytwórczych mogą prowadziü do niedotrzymania przez nas
warunków dostaw energii, naszej odpowiedzialnoĞci lub naáoĪenia na nas kar administracyjnych
Utrzymanie sprawnoĞci systemu elektroenergetycznego oraz naszej infrastruktury dystrybucyjnej ma kluczowe
znaczenie dla naszej dziaáalnoĞci. Ponadto przepisy prawa nakáadają na nas okreĞlone obowiązki w zakresie
utrzymania i naprawy istotnych elementów naszej infrastruktury elektroenergetycznej. Ewentualna awaria
systemu energetycznego (w tym sieci przesyáowych lub dystrybucyjnych, jak równieĪ aktywów wytwórczych
naleĪących do osób trzecich) lub naszej infrastruktury elektroenergetycznej moĪe, miĊdzy innymi, uniemoĪliwiü
lub ograniczyü nabycie lub sprzedaĪ energii elektrycznej, usáug systemowych oraz Ğwiadczenie usáug dystrybucji
energii elektrycznej. Nasza infrastruktura dystrybucyjna starzeje siĊ, pomimo jej okresowych modernizacji.
Ponad 50% naszych linii elektroenergetycznych oraz ponad 40% stacji elektroenergetycznych ma wiĊcej niĪ
30 lat, co powoduje, Īe jesteĞmy dodatkowo naraĪeni na ryzyko wystąpienia awarii. W przypadku ewentualnej
awarii infrastruktury dystrybucyjnej, spowodowanej jej obecnym stanem technicznym, problemami z tym
związanymi lub dziaáaniem siáy wyĪszej, z uwagi na wynikający z przepisów Prawa Energetycznego obowiązek
ENEA Operator do utrzymania oraz naprawy sieci dystrybucyjnej, moĪe powstaü koniecznoĞü poniesienia
nieprzewidzianych znaczących kosztów. Z taką sytuacją mieliĞmy do czynienia w kwietniu 2008 roku, kiedy
w wyniku dziaáania siáy wyĪszej (duĪych opadów wilgotnego Ğniegu) nastąpiáo wyáączenie linii przesyáowych
naleĪących do PSE-Operator i dystrybucyjnych naleĪących do ENEA Operator zasilających lewobrzeĪną czĊĞü
Szczecina, w wyniku czego prawie caáy Szczecin i jego okolice zostaáy pozbawione energii elektrycznej na wiele
godzin.
Kluczowe znaczenie dla naszej dziaáalnoĞci w zakresie wytwarzania ma zapewnienie ciągáoĞci dostaw
energii elektrycznej i regulacyjnych usáug systemowych (RUS), zgodnie z warunkami zawartych umów
i zapotrzebowaniem rynku. Sytuacja taka oznacza koniecznoĞü utrzymywania niskiej awaryjnoĞci urządzeĔ
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wystąpienia awarii urządzeĔ wytwórczych, zwáaszcza tych,
wytwórczych. Ze wzglĊdu na prawdopodobieĔstwo

które są w czĊĞci wyeksploatowane, istnieje ryzyko niedotrzymania warunków dostaw energii, co moĪe
skutkowaü znaczącymi kosztami napraw, karami umownymi oraz kosztami awaryjnych zakupów na rynku
bilansującym.
Awarie naszej infrastruktury dystrybucyjnej lub aktywów wytwórczych mogą prowadziü do powstania po naszej
stronie odpowiedzialnoĞci wobec osób trzecich, co w konsekwencji moĪe skutkowaü obowiązkiem wypáaty
znaczących odszkodowaĔ. Na dzieĔ niniejszego Prospektu áączna wartoĞü podniesionych przeciwko nam
roszczeĔ z tytuáu szkód wyrządzonych w wyniku awarii naszych linii dystrybucyjnych, która miaáa miejsce
w Szczecinie w kwietniu 2008 roku, wynosi 4,0 mln PLN, przy czym nie jesteĞmy w stanie oszacowaü áącznej
wielkoĞci ewentualnych roszczeĔ z tego tytuáu. Dodatkowo, ewentualne awarie naszej infrastruktury
dystrybucyjnej lub wytwórczej mogą byü podstawą naáoĪenia na nas kary przez Prezesa URE do wysokoĞci 15%
naszego przychodu z dziaáalnoĞci koncesjonowanej, odpowiednio, ENEA Operator lub Elektrowni Kozienice.
Zawarte na naszą rzecz ubezpieczenia mogą nie pokryü strat poniesionych w związku z naszą dziaáalnoĞcią
Nasza dziaáalnoĞü wiąĪe siĊ z wieloma ryzykami. MiĊdzy innymi, awarie systemu elektroenergetycznego mogą
uniemoĪliwiü nam sprzedaĪ energii elektrycznej lub rodziü koniecznoĞü poniesienia nieprzewidzianych kosztów
w celu naprawy infrastruktury dystrybucyjnej. Nasze istotne aktywa, w szczególnoĞci aktywa wytwórcze, linie
energetyczne lub jednostki transformatorowe, mogą ulec zniszczeniu na skutek dziaáania siáy wyĪszej lub innych
zdarzeĔ, w tym poĪaru, innych katastrof naturalnych lub ataku terrorystycznego. DziaáalnoĞü naszej Grupy moĪe
takĪe skutkowaü podniesieniem roszczeĔ z tytuáu szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakres posiadanych
przez nas ubezpieczeĔ odpowiada zakresowi ubezpieczeĔ posiadanych przez inne przedsiĊbiorstwa energetyczne
w Polsce, natomiast moĪe byü róĪny od zakresu ubezpieczeĔ posiadanych przez podmioty zagraniczne. Nie ma
pewnoĞci, Īe zawarte na naszą rzecz ubezpieczenia bĊdą wystarczające, by pokryü wszelkie poniesione przez nas
lub przez osoby trzecie straty w związku z naszą dziaáalnoĞcią. W konsekwencji wystąpienie którejkolwiek
z powyĪszych okolicznoĞci lub okolicznoĞci podobnych moĪe spowodowaü, Īe nie bĊdziemy w stanie wznowiü
dziaáalnoĞci w peánym zakresie w rozsądnym czasie lub w ogóle, co moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą
dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
MoĪemy mieü trudnoĞci z pozyskaniem i zatrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowniczej
Przyszáy sukces naszej Grupy zaleĪy od jej zdolnoĞci do zatrudnienia i zatrzymania kadry kierowniczej
o rozlegáym doĞwiadczeniu w zakresie zarządzania przedsiĊbiorstwami energetycznymi oraz identyfikacji,
nabywania, finansowania, realizacji projektów energetycznych, a takĪe kadry technicznej o odpowiednim profilu
wyksztaácenia energetycznego. Istotnymi czynnikami w tym zakresie jest nasilająca siĊ konkurencja w sektorze
elektroenergetycznym oraz obowiązywanie w stosunku do spóáek naszej Grupy przepisów Ustawy Kominowej,
która ogranicza wysokoĞü wynagrodzenia osób zajmujących niektóre stanowiska kierownicze. W dniu
13 czerwca 2008 r. Sejm uchwaliá ustawĊ o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych
innych ustaw, która nastĊpnie w dniu 26 czerwca 2008 r. zostaáa przyjĊta bez zmian przez Senat. Zgodnie
z proponowanymi zmianami przepisy Ustawy Kominowej nie bĊdą miaáy zastosowania do czáonków organów
zarządzających oraz organów nadzorczych miĊdzy innymi jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa, jak równieĪ
do spóáek, w których udziaá Skarbu PaĔstwa przekracza 50%. W dniu 24 lipca 2008 r. ww. ustawa zmieniająca
zostaáa zawetowana przez Prezydenta RP. Nie ma pewnoĞci, Īe ustawa zostanie ponownie uchwalona przez Sejm
i wejdzie w Īycie.
JeĪeli nie uda nam siĊ pozyskaü i zatrzymaü odpowiedniej kadry, moĪe to mieü negatywny wpáyw na naszą
dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Spory zbiorowe z pracownikami mogą powodowaü zakáócenia w naszej dziaáalnoĞci
Okoáo 70% naszych pracowników naleĪy do związków zawodowych. Pozycja związków zawodowych
w sektorze elektroenergetycznym jest szczególnie silna ze wzglĊdu na wielkoĞü zatrudnienia w sektorze oraz
jego strategiczny wpáyw na funkcjonowanie gospodarki. Ponadto oczekiwania związków zawodowych bazują
na warunkach uzyskanych przez pracowników innych zakáadów energetycznych lub wytwórców energii
w umowach zawartych w związku z wczeĞniejszą prywatyzacją tych spóáek. Pomimo, Īe staramy siĊ
utrzymywaü dobre relacje z naszymi pracownikami i na bieĪąco rozwiązywaü wszelkie zaistniaáe problemy,
nie moĪemy wykluczyü, Īe w przyszáoĞci bĊdą miaáy miejsce spory zbiorowe. Spory zbiorowe z pracownikami
mogą prowadziü do zakáóceĔ w naszej bieĪącej dziaáalnoĞci, w szczególnoĞci przestojów, a takĪe skutkowaü
zwiĊkszeniem kosztów wynagrodzeĔ, co moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową,
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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z Akcjami Pracowniczymi moĪe zostaü wszczĊty ponownie
Spór zbiorowy dotyczący kwestii związanych

W okresie od maja do czerwca 2008 roku Spóáka prowadziáa ze związkami zawodowymi dziaáającymi w Spóáce
rozmowy w przedmiocie uregulowania kwestii Akcji Pracowniczych, w tym miĊdzy innymi, w przedmiocie,
wypáaty ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych z tytuáu utraty praw do czĊĞci Akcji Pracowniczych bĊdącej nastĊpstwem
procesów restrukturyzacyjnych w Grupie oraz wypáaty ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych pracownikom Spóáki
nieuprawnionym do nabycia Akcji Pracowniczych. W efekcie prowadzonych rozmów w dniu 28 maja 2008 r.
zostaáo podpisane pomiĊdzy Spóáką a stroną spoáeczną porozumienie koĔczące spór zbiorowy w wyĪej
wspomnianym zakresie. Z uwagi na fakt niepodpisania przez Ministra Skarbu PaĔstwa zaáącznika
do porozumienia z dnia 28 maja 2008 r. stanowisko czĊĞci z organizacji związkowych, które podpisaáy
porozumienie w przedmiocie zakoĔczenia ww. sporu jest odmienne od stanowiska Spóáki w ww. kwestii
(patrz Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy” - „Istotne porozumienia zbiorowe w związku z uprawnieniem
do nieodpáatnego nabycia Akcji lub Ğwiadczeniami dodatkowymi”). W związku z powyĪszym istnieje ryzyko
ponownego wszczĊcia sporu zbiorowego w tym zakresie, które mogą prowadziü do zakáóceĔ w naszej bieĪącej
dziaáalnoĞci, w szczególnoĞci przestojów, co moĪe mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ
finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Obecnie jesteĞmy i w przyszáoĞci moĪemy byü stroną postĊpowaĔ sądowych i administracyjnych
Obecnie jesteĞmy stroną kilku istotnych postĊpowaĔ, w tym postĊpowaĔ administracyjnych prowadzonych przez
Prezesa UOKiK i Prezesa URE.
PostĊpowania prowadzone przez Prezesa UOKiK dotyczą w szczególnoĞci naduĪywania przez ENEA Operator
pozycji dominującej na lokalnym rynku dystrybucji energii elektrycznej, gdzie Prezes UOKiK zarzuca nam
miĊdzy innymi faworyzowanie w zakresie przyáączania farm wiatrowych do sieci jednego z podmiotów.
W związku z powyĪszymi postĊpowaniami istnieje ryzyko, Īe w przypadku uznania naszych czynnoĞci
za niezgodne z prawem, mogą one w caáoĞci lub w odpowiedniej czĊĞci staü siĊ niewaĪne lub teĪ moĪe zostaü
naáoĪona na nas kara pieniĊĪna w wysokoĞci do 10% przychodu osiągniĊtego przez ENEA Operator
w poprzednim roku rozliczeniowym.
PostĊpowania prowadzone przez Prezesa URE dotyczą w szczególnoĞci: (i) nieprawidáowoĞci przy
rozpatrywaniu przez ENEA Operator wniosków o okreĞlenie warunków przyáączenia dla urządzeĔ wytwórczych
energii elektrycznej; (ii) odmów zawarcia przez ENEA Operator umowy o przyáączenie do sieci farmy
wiatrowej; (iii) niewykonania przez ENEA obowiązku zakupu energii wytwarzanej w kogeneracji za 2006 rok.
W przypadku uznania naszych czynnoĞci za niezgodne z prawem, moĪe zostaü naáoĪona na nas kara
do wysokoĞci 15% przychodu ENEA albo ENEA Operator z dziaáalnoĞci koncesjonowanej, natomiast
w przypadku uznania naszych dziaáaĔ za naruszające warunki koncesji istnieje ryzyko cofniĊcia nam koncesji.
Istotne postĊpowania, których jesteĞmy stroną na dzieĔ niniejszego Prospektu zostaáy opisane w Rozdziale „Opis
dziaáalnoĞci” - „Istotne postĊpowania prawne”.
Nie moĪemy wykluczyü, Īe w przyszáoĞci równieĪ bĊdziemy stroną postĊpowaĔ sądowych lub
administracyjnych.
Istniejące oraz zmieniające siĊ uwarunkowania w zakresie ochrony Ğrodowiska mogą nas zmuszaü
do ponoszenia dodatkowych nakáadów inwestycyjnych, a takĪe mogą skutkowaü ponoszeniem przez nas
odpowiedzialnoĞci, nakáadaniem na nas kar lub wstrzymaniem eksploatacji niektórych instalacji
Nasza dziaáalnoĞü znacząco wpáywa na Ğrodowisko naturalne oraz wymaga posiadania szeregu pozwoleĔ
na korzystanie ze Ğrodowiska. W szczególnoĞci dziaáalnoĞü Elektrowni Kozienice wymaga posiadania
pozwolenia zintegrowanego. Brak przestrzegania tych obowiązków lub cofniĊcie tych pozwoleĔ mogą
skutkowaü ponoszeniem przez nas odpowiedzialnoĞci, nakáadaniem na nas kar lub mogą skutkowaü
wstrzymaniem eksploatacji niektórych instalacji. DziaáalnoĞü ENEA Operator wymaga z kolei dokonywania
pomiarów emisji pól elektromagnetycznych.
Przepisy w zakresie ochrony Ğrodowiska ulegają czĊstym zmianom
Uwarunkowania prawne, w tym uwarunkowania Unii Europejskiej dotyczące ochrony Ğrodowiska, podlegają
czĊstym zmianom, przy czym istnieje tendencja do stopniowego zwiĊkszania wymagaĔ w zakresie korzystania
ze Ğrodowiska, w szczególnoĞci w odniesieniu do podmiotów z sektora elektroenergetycznego. Takie rosnące
wymagania mogą w przyszáoĞci wpáynąü na koniecznoĞü poniesienia przez nas dodatkowych nakáadów
inwestycyjnych. Niedostosowanie siĊ do nowych przepisów prawa w zakresie ochrony Ğrodowiska moĪe
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kar pieniĊĪnych. Wystąpienie którejkolwiek z powyĪszych
skutkowaü naáoĪeniem na nas znacznych

okolicznoĞci moĪe istotnie zwiĊkszyü nasze koszty i ograniczyü nasze moĪliwoĞci w zakresie prowadzenia
naszej dziaáalnoĞci.
Do czĊĞci nieruchomoĞci, z których korzysta ENEA Operator, spóáka nie posiada odpowiedniego tytuáu
prawnego, a ponadto nieruchomoĞci, z których korzysta ENEA Operator mogą byü przedmiotem roszczeĔ
reprywatyzacyjnych
W związku z prowadzoną po II wojnie Ğwiatowej powszechną elektryfikacją oraz nacjonalizacją, jak równieĪ
w związku z brakiem odpowiednich regulacji prawnych w zakresie korzystania z nieruchomoĞci na potrzeby
rozwoju sieci dystrybucyjnych, ENEA Operator korzysta z wielu nieruchomoĞci, na których posadowione są jej
urządzenia elektroenergetyczne sáuĪące do dystrybucji energii, bez odpowiedniego tytuáu prawnego. Dotyczy to
okoáo 35% wszystkich nieruchomoĞci, na których znajduje siĊ infrastruktura elektroenergetyczna (za wyjątkiem
linii elektroenergetycznych). Wedáug stanu na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. dane te przedstawiają siĊ nastĊpująco:
-

obiekty sieciowe uznane przez nas za kluczowe (stacje elektroenergetyczne wysokiego i Ğredniego napiĊcia,
GPZ) – okoáo 12% spoĞród 212 GPZ znajduje siĊ na nieruchomoĞciach, w stosunku do których
ENEA Operator nie posiada odpowiedniego tytuáu prawnego;

-

stacje transformatorowe kubaturowe Ğredniego i niskiego napiĊcia – okoáo 39% spoĞród blisko 14.100 stacji
kubaturowych znajduje siĊ na nieruchomoĞciach, w stosunku do których ENEA Operator nie posiada
odpowiedniego tytuáu prawnego;

-

linie elektroenergetyczne – szacujemy, Īe ENEA Operator nie posiada odpowiedniego tytuáu prawnego
w stosunku do przewaĪającej wiĊkszoĞci nieruchomoĞci, przez które przebiegają linie elektroenergetyczne.

Szczególne kategorie spraw stanowią roszczenia z tytuáu korzystania z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie
Lasów PaĔstwowych na potrzeby linii elektroenergetycznych stanowiących wáasnoĞü ENEA Operator. Na dzieĔ
niniejszego Prospektu pojedyncze nadleĞnictwa zgáosiáy roszczenia wobec Grupy o odszkodowania z tytuáu
bezumownego korzystania z przedmiotowych gruntów. Dziaáania podejmowane w celu systemowego
uregulowania stosunków prawnych nieruchomoĞci Lasów PaĔstwowych na dzieĔ niniejszego Prospektu
nie przyniosáy rezultatu (szerzej, patrz Rozdziaá „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw
rozwoju” - „Zobowiązania warunkowe”).
W odniesieniu do nieruchomoĞci, z których korzysta ENEA Operator bez odpowiedniego tytuáu prawnego,
jesteĞmy naraĪeni na ryzyko ich zwrotu wáaĞcicielom oraz podniesienia przez osoby trzecie roszczeĔ z tytuáu
bezumownego korzystania z takich nieruchomoĞci. W latach 2005-2007 áączne koszty zapáaconych przez naszą
GrupĊ odszkodowaĔ z tego tytuáu wyniosáy okoáo 1,5 mln PLN. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. spóáki naszej
Grupy (ENEA i ENEA Operator) byáy stroną ponad 186 postĊpowaĔ sądowych dotyczących bezumownego
korzystania z nieruchomoĞci, których áączna wartoĞü przedmiotu sporu wynosi okoáo 16,2 mln PLN oraz stroną
sporów przedsądowych. àączna wartoĞü rezerwy na roszczenia (w tym roszczenia związane z bezumownym
korzystaniem z nieruchomoĞci) bĊdące przedmiotem prowadzonych postĊpowaĔ sądowych oraz na roszczenia
o charakterze przedsądowym wynosiáa 72,7 mln PLN na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
Rezerwy na zobowiązania wycenia siĊ w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoĞci. Nie tworzymy
rezerw na potencjalne roszczenia wáaĞcicieli nieruchomoĞci, z których korzystamy, w przypadku gdy status
nieruchomoĞci nie jest nam znany, w szczególnoĞci wówczas, gdy nie jesteĞmy w stanie okreĞliü rodzaju
roszczenia, które moĪe zostaü wniesione przeciwko nam, albowiem uniemoĪliwia to nam oszacowanie
maksymalnej kwoty potencjalnego roszczenia. Rozmiar zasądzonych odszkodowaĔ z tytuáu takich roszczeĔ
moĪe byü dla nas znaczący z uwagi na liczbĊ przedmiotowych nieruchomoĞci, jednak nie jesteĞmy w stanie
oszacowaü maksymalnej kwoty takich odszkodowaĔ.
Ponadto, w wyniku prowadzonej w Polsce w latach powojennych nacjonalizacji, wiele nieruchomoĞci
i przedsiĊbiorstw znajdujących siĊ w rĊkach osób prawnych i fizycznych zostaáo przejĊtych na rzecz Skarbu
PaĔstwa. Przejmowanie mienia w wielu przypadkach odbywaáo siĊ bądĨ bez podstawy prawnej, bądĨ
z naruszeniem obowiązującego prawa. Na dzieĔ niniejszego Prospektu toczy siĊ 11 postĊpowaĔ
administracyjnych w sprawie stwierdzenia niewaĪnoĞci decyzji administracyjnych wydanych przez organy
administracji publicznej, wszczĊtych na wniosek wáaĞcicieli nieruchomoĞci lub ich nastĊpców prawnych,
na mocy których nieruchomoĞci wykorzystywane aktualnie przez ENEA Operator zostaáy im odebrane. Jest to:
-

10 postĊpowaĔ dotyczących nieruchomoĞci pod stacjami transformatorowymi Ğredniego i niskiego napiĊcia;

-

1 postĊpowanie dotyczące nieruchomoĞci pod pozostaáymi obiektami.

36

bĊdziemy zobowiązani do ponoszenia dalszych kosztów z tytuáu
Nie moĪna wykluczyü, Īe w przyszáoĞci

bezumownego korzystania z nieruchomoĞci, co w konsekwencji bĊdzie miaáo negatywny wpáyw na naszą
dziaáalnoĞü oraz osiągane przez nas wyniki finansowe. Nie ma równieĪ pewnoĞci, Īe nie zostaną przeciwko nam
wszczĊte postĊpowania zmierzające do uniemoĪliwienia nam dalszego korzystania z nieruchomoĞci, do których
nie przysáuguje nam odpowiedni tytuá prawny lub do zmiany sposobu korzystania z takich nieruchomoĞci,
co moĪe skutkowaü koniecznoĞcią poniesienia przez nas znaczących kosztów.
JeĪeli nie pozyskamy kapitaáu na korzystnych warunkach moĪe to istotnie i negatywnie wpáynąü na naszą
zdolnoĞü do modernizacji lub rozwoju, a tym samym obniĪyü efektywnoĞü naszej dziaáalnoĞci
BieĪące utrzymanie, ale przede wszystkim modernizacja i rozbudowa Elektrowni Kozienice oraz linii
energetycznych wymaga regularnego ponoszenia istotnych nakáadów inwestycyjnych. Przewidujemy, Īe nasze
nakáady inwestycyjne w okresie najbliĪszych lat bĊdą finansowane gáównie z wpáywów netto z Oferty, Ğrodków
finansowych generowanych z dziaáalnoĞci operacyjnej oraz finansowania dáuĪnego. Nasza zdolnoĞü
do pozyskania finansowania oraz koszt kapitaáu zaleĪą od wielu czynników, z których wiele jest poza naszą
kontrolą, a w szczególnoĞci: (i) ogólne warunki rynkowe i sytuacja na rynkach kapitaáowych; (ii) dostĊpnoĞü
kredytów bankowych; (iii) zaufanie inwestorów; (iv) nasza sytuacja finansowa, wyniki i perspektywy rozwoju;
oraz (v) przepisy podatkowe i dotyczące obrotów papierami wartoĞciowymi.
PowyĪsze Ĩródáa finansowania mogą byü niedostĊpne dla nas w caáoĞci lub w wymaganej kwocie, skutkując
brakiem moĪliwoĞci realizacji wszystkich planowanych przez nas nakáadów inwestycyjnych. W wyniku
powyĪszego nie moĪemy zapewniü, Īe bĊdziemy zdolni do wygenerowania wystarczających przepáywów
pieniĊĪnych albo posiadaü dostĊp do wystarczających alternatyw finansowania w celu utrzymania lub rozwoju
naszej aktualnej dziaáalnoĞci. W efekcie moĪemy byü zmuszeni do opóĨnienia lub rezygnacji z planowanych
inwestycji, co moĪe mieü istotny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe
lub perspektywy rozwoju.
W przyszáoĞci moĪemy zaciągnąü nowe istotne zadáuĪenie, które moĪe istotnie i negatywnie wpáynąü na naszą
sytuacjĊ finansową, zdolnoĞü do pozyskania dodatkowego finansowania oraz naszą zdolnoĞü do reagowania
na zmiany w naszej dziaáalnoĞci
W związku z realizacją naszej strategii, moĪemy staraü siĊ pozyskaü dodatkowe poĪyczki i kredyty lub inne
instrumenty dáuĪne. W konsekwencji moĪemy byü zmuszeni do przeznaczenia istotnej czĊĞci naszych
przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej na obsáugĊ kosztów oprocentowania i spáat kapitaáu z tytuáu
naszego zadáuĪenia, co w przypadku braku alternatywnych Ĩródeá finansowania obniĪy naszą zdolnoĞü
do finansowania kapitaáu obrotowego, wydatków kapitaáowych oraz innych ogólnych celów korporacyjnych.
JeĪeli nie bĊdziemy zdolni do speánienia zobowiązaĔ wobec naszych wierzycieli, caáoĞü lub czĊĞü zadáuĪenia
moĪe zostaü postawiona w stan natychmiastowej wymagalnoĞci, a jeĪeli nie bĊdziemy mogli refinansowaü
takiego zadáuĪenia moĪe to mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki
dziaáalnoĞci lub perspektywy rozwoju.
Nasze zadáuĪenie moĪe takĪe zwiĊkszyü naszą wraĪliwoĞü na niekorzystne trendy makroekonomiczne lub
gospodarcze, a takĪe niekorzystnie wpáynąü na naszą konkurencyjnoĞü w stosunku do innych spóáek. Nasza
elastycznoĞü operacyjna moĪe takĪe zostaü ograniczona, a w szczególnoĞci nasza zdolnoĞü do pozyskania
dodatkowego finansowania, które moĪe byü wymagane dla naszego rozwoju lub reagowania na zmiany w naszej
dziaáalnoĞci lub branĪy.
Istnieje moĪliwoĞü, Īe w przyszáoĞci nie bĊdziemy wypáacaü dywidendy na rzecz naszych Akcjonariuszy
W przyszáoĞci decyzja o wypáacie dywidendy bĊdzie podejmowana w zaleĪnoĞci od róĪnych okolicznoĞci,
z czego niektóre znajdują siĊ poza naszą kontrolą. W szczególnoĞci wypáata dywidendy bĊdzie zaleĪaáa
od osiągniĊtych przez nas wyników finansowych, planowanych inwestycji finansowych i kapitaáowych,
istniejących zobowiązaĔ, jak równieĪ perspektyw i warunków gospodarczych, a takĪe od decyzji Walnego
Zgromadzenia. W związku z powyĪszym nie moĪemy wykluczyü, Īe w przyszáoĞci nie bĊdziemy wypáacali
naszym Akcjonariuszom dywidendy za kaĪdy rok obrotowy.
Nasze systemy informacji zarządczej, sprawozdawczoĞci finansowej oraz systemy kontroli wewnĊtrznej mogą
byü nieodpowiednie dla wsparcia naszego przyszáego rozwoju oraz prawidáowego terminowego wykonywania
obowiązków informacyjnych, które ciąĪą na spóákach notowanych na rynku regulowanym
Przed przeprowadzeniem Oferty, Skarb PaĔstwa byá naszym jedynym Akcjonariuszem. W konsekwencji nie
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takich systemów i procedur wewnĊtrznych, jakie są wymagane
byliĞmy zobowiązani do utrzymywania

w odniesieniu do spóáek publicznych. Nasze systemy informacji zarządczej, funkcje sprawozdawczoĞci
finansowej i systemy kontroli wewnĊtrznej mogą byü pod pewnymi wzglĊdami rozwiniĊte w mniejszym zakresie
niĪ systemy posiadane przez inne spóáki publiczne i mogą nie zapewniü naszej kadrze zarządzającej informacji
w iloĞci oraz o jakoĞci, jaką zapewniają systemy uĪywane przez inne spóáki. MoĪemy takĪe napotkaü
na trudnoĞci we wdraĪaniu procedur mających na celu ulepszanie naszych systemów informacji zarządczej oraz
kontroli wewnĊtrznej. JeĪeli nie bĊdziemy zdolni do utrzymania odpowiednich systemów informacji zarządczej,
sprawozdawczoĞci finansowej i systemów kontroli wewnĊtrznej, moĪe to mieü negatywny wpáyw na naszą
dziaáalnoĞü i wyniki finansowe oraz naszą zdolnoĞü do prawidáowego i terminowego wykonywania obowiązków
informacyjnych, które ciąĪą na spóákach notowanych na rynku regulowanym.
Nie dysponujemy doĞwiadczeniem w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
obowiązujących spóáki notowane na rynku regulowanym
Spóáka nie posiada doĞwiadczenia w speánianiu surowszych, obowiązujących spóáki notowane na rynku
regulowanym w Polsce, wymogów prawnych, ksiĊgowo-rachunkowych, administracyjnych oraz wymogów
związanych z przejrzystoĞcią dziaáania spóáek. KoniecznoĞü speániania obowiązków informacyjnych oraz
sprawozdawczych związanych z obrotem gieádowym bĊdzie oznaczaáa zwiĊkszenie zakresu obowiązków
departamentu Spóáki odpowiedzialnego za relacje z inwestorami oraz departamentu finansowego. Po wejĞciu
na gieádĊ Spóáka bĊdzie miĊdzy innymi zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z MSSF UE oraz publikowania raportów kwartalnych, póárocznych oraz rocznych. Spóáka
zamierza w peáni przestrzegaü wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz wynikających z nich
wymogów. Niespeánienie któregokolwiek z tych wymogów moĪe mieü negatywny wpáyw na dziaáalnoĞü,
sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Nasza zdolnoĞü do poprawy wydajnoĞci i obniĪenia kosztów poprzez restrukturyzacjĊ zatrudnienia jest
ograniczona poprzez porozumienia zbiorowe
JeĪeli uznamy, Īe poprawa naszej rentownoĞci i zdolnoĞci do skutecznego konkurowania dziĊki bardziej
efektywnym dziaáaniom wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią redukcji zatrudnienia, nasze wysiáki bĊdą podlegaáy
ograniczeniom wynikającym z porozumieĔ zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi dziaáającymi
w Grupie. W szczególnoĞci, zgodnie z porozumieniem zawartym ze związkami zakáadowymi dnia 18 grudnia
2002 r., nasi pracownicy są objĊci okreĞlonymi gwarancjami zachowania warunków pracy i páacy, a takĪe
gwarancją trwaáoĞci stosunku pracy. Na mocy tego porozumienia zobowiązaliĞmy siĊ zapáaciü pracownikowi,
w razie rozwiązania stosunku pracy, odprawĊ w wysokoĞci iloczynu indywidualnego miesiĊcznego
wynagrodzenia pracownika i okresu pozostaáego do wygaĞniĊcia okresu zagwarantowanego przez porozumienie
– 80% páatne jednorazowo lub 100% jeĪeli páatne miesiĊcznie. Ponadto niektórzy z naszych obecnych lub
byáych pracowników kadry zarządzającej wyĪszego szczebla bĊdą korzystaü z gwarancji pracowniczych do dnia
31 grudnia 2018 r. Patrz Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy” - „Gwarancje zatrudnienia” oraz Rozdziaá
„Osoby zarządzające i nadzorujące” - „Wynagrodzenia i inne Ğwiadczenia” - „ĝwiadczenia wypáacane w związku
z rozwiązaniem stosunku pracy”.
Niektóre zasady áadu korporacyjnego mogą nie zostaü w peáni przyjĊte przez nasze Walne Zgromadzenie
Spóáki notowane na GPW podlegają zasadom áadu korporacyjnego zawartym w dokumencie pn. „Dobre
Praktyki Spóáek Notowanych na GPW”, obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. („Dobre Praktyki”). Zamiarem
Zarządu jest, aby Spóáka stosowaáa w przyszáoĞci wszystkie z zasad zawartych w Dobrych Praktykach. Jednak
ostateczna decyzja co do przestrzegania poszczególnych zasad Dobrych Praktyk bĊdzie zaleĪaáa od decyzji
Walnego Zgromadzenia, które okreĞla w Statucie zasady dobrych praktyk spóáek gieádowych, w tym
w szczególnoĞci zasady powoáywania do Rady Nadzorczej czáonków speániających kryteria niezaleĪnoĞci wobec
Spóáki i jej podmiotów powiązanych, oraz zasady powoáywania ewentualnych komitetów Rady Nadzorczej.
Nasz Statut w jego obecnym brzmieniu nie obliguje Akcjonariuszy do wyboru co najmniej dwóch niezaleĪnych
czáonków Rady Nadzorczej, tak jak tego wymagają Dobre Praktyki. Zgodnie z postanowieniami naszego Statutu
tylko jeden czáonek Rady Nadzorczej musi speániaü kryteria niezaleĪnoĞci. Podobnie, nasz Statut nie przewiduje
powoáania odrĊbnego komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej, pomimo Īe powoáanie takiego komitetu
przewidziane jest w Dobrych Praktykach. BezpoĞrednio po przeprowadzeniu Oferty naszym najwiĊkszym
Akcjonariuszem pozostanie Skarb PaĔstwa, od którego w związku z tym bĊdą w praktyce zaleĪaáy decyzje
co do przestrzegania Dobrych Praktyk. Nie moĪna wykluczyü, iĪ Skarb PaĔstwa, jako dominujący akcjonariusz,
podejmie decyzjĊ o niewprowadzaniu do Statutu Spóáki rozwiązaĔ przewidzianych w Dobrych Praktykach
w zakresie powoáywania co najmniej dwóch niezaleĪnych czáonków Rady Nadzorczej oraz ustanowienia
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przez SpóákĊ niektórych z zasad Dobrych Praktyk, Spóáka
komitetu audytu. W przypadku nieprzestrzegania

poinformuje o tym zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW w formie raportu bieĪącego.

Czynniki ryzyka związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej w Polsce
Wyniki naszej dziaáalnoĞci, jak równieĪ sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju w znaczącym stopniu
naraĪone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej i prawnej w Polsce
Wyniki naszej dziaáalnoĞci, jak równieĪ sytuacja finansowa oraz nasze perspektywy rozwoju zaleĪą od wielu
czynników, na które wpáyw wywierają zarówno stan polskiej gospodarki, jak i regionalna sytuacja ekonomiczna.
PowyĪsze czynniki obejmują, miĊdzy innymi, wzrost lub spadek produktu krajowego brutto, produkcji
przemysáowej, inflacji, bezrobocia, Ğredniego wynagrodzenia, wielkoĞü i charakterystykĊ demograficzną
populacji, a takĪe rozwój sektora usáug i przemysáu. Wszelkie przyszáe niekorzystne zmiany jednego lub kilku
z powyĪszych czynników, w szczególnoĞci pogorszenie stanu polskiej gospodarki, mogą mieü negatywny wpáyw
na wyniki i sytuacjĊ finansową naszej Grupy.
Ponadto na naszą dziaáalnoĞü, jako podmiotu sektora elektroenergetycznego uznanego za strategiczny, wpáyw
mogą mieü decyzje o charakterze politycznym. Chodzi tu gáównie o kierunki polityki energetycznej kraju oraz
decyzje strukturalne i wáasnoĞciowe dotyczące przedsiĊbiorstw energetycznych kontrolowanych przez Skarb
PaĔstwa. Czynniki te mogą mieü istotny i negatywny wpáyw na przychody z tytuáu sprzedaĪy energii
elektrycznej i Ğwiadczenia usáug dystrybucji, w szczególnoĞci w odniesieniu do odbiorców indywidualnych.
Otoczenie prawno-regulacyjne, w którym prowadzimy dziaáalnoĞü podlega zmianom
Nasza Grupa jest naraĪona na ryzyko zmian otoczenia prawno-regulacyjnego. Otoczenie prawno-regulacyjne
w Polsce, a w szczególnoĞci prawo dotyczące sektora energetycznego podlega zmianom (w ciągu ostatnich
11 lat Prawo Energetyczne byáo nowelizowane ponad piĊüdziesiąt razy). W konsekwencji regulacje prawne nie
są interpretowane przez sądy oraz instytucje administracji publicznej w sposób jednolity.
Polska stosunkowo niedawno uchwaliáa ramy prawne regulujące funkcjonowanie sektora energetycznego
w obecnym ksztaácie. WiąĪe siĊ z tym brak wypracowanej, jednolitej interpretacji prawa w ww. zakresie.
W związku z powyĪszym istnieje duĪa niepewnoĞü, co do sposobu rozwiązania kwestii dotyczących naszej
dziaáalnoĞci w przypadku, gdyby staáy siĊ one przedmiotem postĊpowania sądowego. Dlatego teĪ istnieje ryzyko
niespodziewanych i niekorzystnych rozstrzygniĊü, które mogáyby mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü,
wyniki finansowe, sytuacjĊ finansową lub perspektywy rozwoju.
DziaáalnoĞü naszej Grupy pozostaje równieĪ pod silnym wpáywem zmian w zakresie prawa podatkowego.
System podatkowy w Polsce podlega dynamicznym zmianom, wynikającym z potrzeby dostosowania tych
regulacji do wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej. Rodzaj i zakres takich zmian, a takĪe trudnoĞci
interpretacyjne związane ze stosowaniem prawa podatkowego, utrudniają zarówno codzienną dziaáalnoĞü, jak i
wáaĞciwe planowanie podatkowe. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie
są jednolite. PrzyjĊcie przez organy podatkowe odmiennej niĪ nasza interpretacji przepisów podatkowych moĪe
mieü negatywny wpáyw na naszą dziaáalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje
Skarb PaĔstwa, który w chwili obecnej jest jedynym Akcjonariuszem Spóáki, a po przeprowadzeniu Oferty
pozostanie jej wiĊkszoĞciowym Akcjonariuszem, moĪe podejmowaü dziaáania, które nie bĊdą w najlepszym
interesie naszych pozostaáych Akcjonariuszy
Skarb PaĔstwa jest obecnie jedynym Akcjonariuszem Spóáki. Przewiduje siĊ, Īe po przeprowadzeniu Oferty,
udziaá Skarbu PaĔstwa spadnie do poziomu okoáo 69,3% Akcji, (przy zaáoĪeniu zbycia wszystkich Akcji
Oferowanych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) albo do poziomu 69,56% (przy zaáoĪeniu zaoferowania
wszystkich Akcji Oferowanych, w tym 10% Akcji Oferowanych w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych
(w tym zaoferowania EBOiR Akcji Oferowanych w liczbie nie mniejszej niĪ iloraz kwoty 170.000.000 PLN
i Ceny Emisyjnej z Dyskontem i w Īadnym wypadku nie mniej niĪ 1% Akcji plus jedna Akcja w kapitale
zakáadowym Spóáki po przeprowadzeniu Oferty, z zastrzeĪeniem, Īe Akcje przydzielone EBOiR nie mogą
stanowiü: (i) wiĊcej niĪ 15% Akcji Oferowanych; (ii) wiĊcej niĪ 5% kapitaáu zakáadowego Spóáki po
przeprowadzeniu Oferty) i w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz peánego wykonania Opcji Stabilizacyjnej).
W efekcie Skarb PaĔstwa pozostanie wiĊkszoĞciowym Akcjonariuszem Spóáki i bĊdzie miaá w dalszym ciągu
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w szczególnoĞci poprzez podejmowanie uchwaá na Walnym
decydujący wpáyw na naszą dziaáalnoĞü,

Zgromadzeniu, w tym dotyczących:
-

wyboru czáonków naszej Rady Nadzorczej, która powoáuje Zarząd, które to organy wspólnie kreują naszą
strategiĊ;

-

emisji nowych Akcji i innych papierów wartoĞciowych oraz warunków na jakich bĊdą emitowane;

-

zmian w Statucie; oraz

-

wypáaty dywidendy.

Posiadane przez Skarb PaĔstwa znacznego pakietu naszych Akcji dawaü bĊdzie mu moĪliwoĞü blokowania
uchwaá Akcjonariuszy, które w jego ocenie bĊdą niekorzystne, w tym uchwaá, które mogáyby doprowadziü
do rozwodnienia jego udziaáu w naszym kapitale zakáadowym. Mogą wystąpiü sytuacje, w których interesy
Skarbu PaĔstwa bĊdą rozbieĪne z naszymi interesami lub interesami naszych pozostaáych Akcjonariuszy. Dla
przykáadu, istnieje moĪliwoĞü, Īe Skarb PaĔstwa podejmie kroki w zakresie naszej polityki dywidendowej, które
nie bĊdą zgodne z naszym najlepszym interesem lub z interesami naszych pozostaáych Akcjonariuszy lub skáoni
nas do zawarcia transakcji, w których stroną bĊdzie on lub powiązane z nim podmioty, których interesy okaĪą siĊ
sprzeczne z naszymi interesami lub z interesami pozostaáych Akcjonariuszy. RozwaĪając inwestycje w Akcje
Oferowane nie naleĪy zakáadaü, Īe Skarb PaĔstwa bĊdzie w jakiejkolwiek sprawie kierowaü siĊ interesami
wszystkich Akcjonariuszy.
Ponadto Skarb PaĔstwa moĪe zdecydowaü o sprzedaĪy czĊĞci lub caáoĞci naszych Akcji, co moĪe spowodowaü
znaczący spadek kursu Akcji, a zatem negatywnie wpáynąü na wartoĞü inwestycji w Akcje Oferowane.
JesteĞmy Spóáką zaleĪną od Skarbu PaĔstwa i w związku z tym znaczna czĊĞü naszych istotnych relacji
handlowych, w szczególnoĞci z dostawcami, jest relacjami z innymi jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa.
Na przykáad wszyscy nasi gáówni dostawcy wĊgla kamiennego są jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa,
podobnie jak wiĊkszoĞü podmiotów, od których nabywamy energiĊ elektryczną. Jednostkami zaleĪnymi
od Skarbu PaĔstwa jest równieĪ wiĊkszoĞü naszych gáównych konkurentów we wszystkich gáównych
segmentach naszej dziaáalnoĞci. Skarb PaĔstwa moĪe, kierując siĊ wáasnymi korzyĞciami lub interesami, podjąü
dziaáania mające na celu nawiązanie lub uksztaátowanie w inny sposób naszych relacji z takimi jednostkami
zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa, bądĨ dziaáania korzystne dla innych podmiotów, które mogą byü dla nas
niekorzystne. Takie dziaáania mogą mieü niekorzystny wpáyw na nasze istotne relacje handlowe. Szerzej, patrz
Rozdziaá „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.
PrzedáuĪenie przez SpóákĊ terminu zakoĔczenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane moĪe
spowodowaü opóĨnienie w moĪliwoĞci rozporządzania przez inwestorów nabytymi instrumentami finansowymi
Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania siĊ na akcje nie moĪe byü dáuĪszy niĪ trzy miesiące od dnia
otwarcia subskrypcji. W przypadku przedáuĪenia przez SpóákĊ terminu zakoĔczenia przyjmowania zapisów
na Akcje Oferowane, przesuniĊciu ulegnie równieĪ termin przydziaáu Akcji Oferowanych, a w konsekwencji
w póĨniejszym terminie rozpocznie siĊ obrót PDA oraz Akcjami Oferowanymi. MoĪe to spowodowaü
opóĨnienie w moĪliwoĞci rozporządzania przez inwestorów nabytymi instrumentami finansowymi albo gotówką,
którą wpáacili na ich nabycie.
Ewentualny zwrot czĊĞci lub caáoĞci wpáat dokonanych na Akcje Oferowane bĊdzie nastĊpowaá bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowaĔ
W przypadkach okreĞlonych w niniejszym Prospekcie (szerzej, patrz Rozdziaá „Warunki Oferty”) inwestorzy
mogą otrzymaü zwrot czĊĞci lub caáoĞci wpáat dokonanych wczeĞniej na Akcje Oferowane. Sytuacja ta moĪe
w szczególnoĞci nastąpiü w przypadku odstąpienia przez nas od przeprowadzenia Oferty, nieprzydzielenia Akcji
Oferowanych w danej transzy, uchylenia siĊ przez inwestora od skutków prawnych záoĪonego zapisu, redukcji
zapisów, a w przypadku Transzy Inwestorów Detalicznych równieĪ w sytuacji ustalenia Ceny Emisyjnej
z Dyskontem poniĪej cen, po których przyjmowane byáy zapisy lub w przypadku záoĪenia zapisów z ceną niĪszą
niĪ cena po której inwestorzy nabĊdą Akcje Oferowane w tej transzy.
Inwestorom Detalicznym, którzy w formularzu zapisu wskaĪą za jedną AkcjĊ Oferowaną cenĊ niĪszą
niĪ ostatecznie okreĞlona Cena Emisyjna z Dyskontem, Zarząd nie przydzieli Akcji Oferowanych
Zgodnie z zasadami przydziaáu Akcji Oferowanych okreĞlonymi w niniejszym Prospekcie, Akcje Oferowane
zostaną przydzielone jedynie tym z Inwestorów Detalicznych, którzy w formularzu zapisu okreĞlą cenĊ nabycia
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Akcji Oferowanych nie niĪszą niĪ ostatecznie ustalona Cena Emisyjna z Dyskontem. W momencie skáadania
zapisów przez Inwestorów Detalicznych bĊdą oni posiadali tylko informacjĊ o wysokoĞci Ceny Minimalnej
z Dyskontem, podczas gdy ostateczna Cena Emisyjna z Dyskontem bĊdzie ustalona w odniesieniu do Ceny
Emisyjnej, która zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowy KsiĊgi Popytu wĞród Inwestorów
Instytucjonalnych oraz Inwestorów BranĪowych.
Ze wzglĊdu na zasady ustalenia Ceny Emisyjnej z Dyskontem, istnieje ryzyko, Īe czĊĞü lub wszyscy Inwestorzy
Detaliczni mogą záoĪyü zapisy po cenie niĪszej niĪ ta, która zostanie ostatecznie ustalona przez Zarząd jako
Cena Emisyjna z Dyskontem. W takim wypadku, Zarząd nie przydzieli Akcji Oferowanych tym Inwestorom
Detalicznym, którzy záoĪyli zapis po cenie niĪszej niĪ ostatecznie ustalona Cena Emisyjna z Dyskontem
Inwestorzy, którzy nie zostaną zaproszeni do udziaáu w procesie budowy KsiĊgi Popytu w Transzach
Inwestorów Instytucjonalnych lub którzy wezmą udziaá w tym procesie, ale nie otrzymają wezwania
do záoĪenia zapisu, nie bĊdą mogli záoĪyü zapisu na Akcje Oferowane
Do záoĪenia deklaracji nabycia Akcji Oferowanych w procesie budowy KsiĊgi Popytu bĊdą uprawnieni
wyáącznie ci Inwestorzy w Transzach Instytucjonalnych, którzy zostaną zaproszeni do tego procesu przez
Gáównego MenedĪera Oferty lub Krajowego Wspóázarządzającego Ofertą. Inwestorzy, którzy nie zostaną
zaproszeni do udziaáu w procesie budowy KsiĊgi Popytu w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych lub, którzy
wezmą udziaá w tym procesie, ale nie otrzymają wezwania do záoĪenia zapisu, nie bĊdą mogli záoĪyü zapisu
na Akcje Oferowane.
Inwestorzy BranĪowi, którzy nie podpiszą ze Spóáką, Globalnym Koordynatorem Oferty oraz Oferującym
umowy o subskrypcjĊ w momencie skáadania Deklaracji Nabycia lub záoĪą niepeáną lub wadliwą
dokumentacjĊ niezbĊdną do przydziaáu Akcji Oferowanych, nie bĊdą uwzglĊdnieni w procesie WstĊpnego
Przydziaáu, a w konsekwencji nie zostaną im przydzielone Akcje Oferowane, co moĪe wpáynąü na powodzenie
Oferty
Warunkiem skutecznego i waĪnego záoĪenia Deklaracji Nabycia przez inwestorów w Transzy Inwestorów
BranĪowych bĊdzie równoczesne przekazanie, wraz z Deklaracją Nabycia, miĊdzy innymi, podpisanej przez
takiego Inwestora BranĪowego pisemnej umowy ze Spóáką, Globalnym Koordynatorem oraz Oferującym,
w której zobowiąĪe siĊ on, miĊdzy innymi, do záoĪenia i opáacenia zapisu na wstĊpnie przydzieloną liczbĊ Akcji
Oferowanych. Ponadto, Inwestor BranĪowy bĊdzie zobowiązany do przedáoĪenia w okreĞlonym terminie
prawidáowo wypeánionej Deklaracji Nabycia oraz formularza zapisu, jak i wykonania innych czynnoĞci
okreĞlonych szczegóáowo w Rozdziale „Warunki Oferty”.
Inwestorzy, którzy nie zawrą ze Spóáką, Globalnym Koordynatorem oraz Oferującym powyĪszej umowy
o subskrypcjĊ lub nie przedáoĪą prawidáowej i peánej dokumentacji niezbĊdnej do dokonania przydziaáu Akcji
Oferowanych, nie bĊdą uwzglĊdnieni w procesie WstĊpnego Przydziaáu, a w konsekwencji nie zostaną im
przydzielone Akcje Oferowane. W przypadku nieprzydzielenia planowanej liczby Akcji Oferowanych w ramach
Transzy Inwestorów BranĪowych, istnieje ryzyko, iĪ Oferta moĪe nie dojĞü do skutku.
W przypadku, gdy Spóáka przydzieli wiĊkszoĞü Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów BranĪowych
jednemu z Inwestorów BranĪowych, akcjonariusz taki bĊdzie miaá wpáyw na niektóre uchwaáy Spóáki
Spóáka moĪe przydzieliü wiĊkszoĞü Akcji Oferowanych jednemu Inwestorowi BranĪowemu. W takim przypadku
inwestor taki moĪe dysponowaü znaczną liczbą gáosów na Walnym Zgromadzaniu Spóáki, w tym takĪe ponad
20% gáosów.
Zgodnie z przepisami KSH, Walne Zgromadzenie spóáki jest waĪne bez wzglĊdu na liczbĊ reprezentowanych
na nim akcji, o ile statut lub przepisy KSH nie stanowi inaczej. Istnieje ryzyko, Īe w przypadku, gdy w Walnym
Zgromadzaniu Spóáki nie bĊdą uczestniczyü wszyscy akcjonariusze, Inwestor BranĪowy bĊdzie w stanie
blokowaü moĪliwoĞü podjĊcia niektórych uchwaá istotnych dla dziaáalnoĞci Spóáki, w tym uchwaá dotyczących
zmiany statutu, emisji nowych akcji, umorzenia akcji czy obniĪenia kapitaáu zakáadowego, które zapadają
wiĊkszoĞcią trzech czwartych gáosów. Ponadto, taki Inwestor BranĪowy bĊdzie w stanie blokowaü niektóre inne
uchwaáy, wymagające wiĊkszoĞci 4/5 gáosów, w tym uchwaáy dotyczące wyáączenia prawa poboru akcji
w caáoĞci lub w czĊĞci, lub zniesienia dematerializacji akcji.
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NiezáoĪenie prawidáowego zapisu lub
 záoĪenie zapisu na liczbĊ Akcji Oferowanych mniejszą niĪ okreĞlona
w wezwaniu do inwestora moĪe spowodowaü roszczenia Spóáki lub Subemitenta z tytuáu niewykonania
lub nienaleĪytego wykonania zobowiązania inwestora
Inwestorzy, którzy wezmą udziaá w procesie budowy KsiĊgi Popytu, i którzy w tym procesie záoĪą deklaracjĊ
nabycia Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych z ceną równą lub wyĪszą
od ostatecznie ustalonej Ceny Emisyjnej, mogą otrzymaü wezwanie do záoĪenia zapisu w tej transzy. NiezáoĪenie
prawidáowego zapisu lub záoĪenie zapisu na liczbĊ Akcji Oferowanych mniejszą niĪ okreĞlona w wezwaniu
do inwestora moĪe spowodowaü roszczenia Spóáki lub Subemitenta z tytuáu niewykonania lub nienaleĪytego
wykonania zobowiązania inwestora, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
OdpowiedzialnoĞü wobec Spóáki lub Subemitenta obejmuje poniesioną przez niego szkodĊ w peánym zakresie
(tzn. obejmuje takĪe utracone korzyĞci), a termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynosi 10 lat
od daty powstania szkody.
W przypadku, gdy áączna liczba Akcji Oferowanych w zapisach przekroczy áączną liczbĊ Akcji Oferowanych
moĪliwych do przydzielenia w Transzy Inwestorów Detalicznych, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane
W przypadku zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych, gdy áączna liczba Akcji Oferowanych w zapisach
z ceną równą lub wyĪszą od Ceny Emisyjnej z Dyskontem przekroczy áączną liczbĊ Akcji Oferowanych
moĪliwych do przydzielenia w tej transzy, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, co oznacza nabycie
przez inwestora Akcji Oferowanych w liczbie mniejszej niĪ inwestor oczekiwaá. JeĞli liczba Akcji Oferowanych
w zapisach istotnie przekroczy liczbĊ Akcji Oferowanych, stopieĔ redukcji zapisów bĊdzie znaczny.
Zwraca siĊ uwagĊ, Īe inwestorom, którzy w zapisie wskazali cenĊ niĪszą niĪ Cena Emisyjna z Dyskontem,
Akcje Oferowane nie bĊdą przydzielane.
Wszelkie wpáaty na Akcje Oferowane zostaną zwrócone inwestorom bez odsetek i odszkodowaĔ.
PáynnoĞü obrotu Akcjami na GPW moĪe byü ograniczona, a ich kurs moĪe podlegaü znacznym wahaniom
Nasze Akcje nie byáy, przed przeprowadzeniem Oferty, przedmiotem obrotu na rynku, dlatego teĪ nie moĪna
zagwarantowaü, Īe po wprowadzeniu naszych Akcji do obrotu, osiągną one oczekiwany poziom páynnoĞci.
Zarząd nie moĪe przewidzieü, w jakim stopniu zainteresowanie inwestorów Akcjami moĪe wypáynąü na rozwój
i poziom páynnoĞci naszych Akcji na rynku. W przypadku, gdyby przydziaá Akcji Oferowanych w Transzy
Inwestorów Detalicznych i w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (z wyáączeniem EBOiR) wynosiá 10%
Akcji Oferowanych, zdecydowana wiĊkszoĞü Akcji Oferowanych zostanie przydzielona Inwestorom
BranĪowym, co bĊdzie miaáo negatywny wpáyw na páynnoĞü obrotu naszymi Akcjami na GPW, w szczególnoĞci
z uwagi na fakt, Īe warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych takim Inwestorom BranĪowym bĊdzie
zaciągniĊcie przez nich zobowiązania do niezbywania i nienabywania Akcji do 31 grudnia 2009 r.
(patrz Rozdziaá „Warunki Oferty” - „Procedura budowy KsiĊgi Popytu” - „Transza Inwestorów BranĪowych”).
Ponadto zwracamy uwagĊ, iĪ negatywny wpáyw na páynnoĞü obrotu naszymi Akcjami na GPW bĊdzie miaá
równieĪ fakt, iĪ Akcje przydzielone EBOiR bĊdą objĊte zobowiązaniem do niezbywalnoĞci (patrz Rozdziaá
„Warunki Oferty” - „Umowy typu lock-up”). W związku z tym, nie moĪna wykluczyü, ze inwestorzy bĊdą
naraĪeni na wahania cen akcji oraz, Īe realizacja ich zleceĔ kupna i sprzedaĪy Akcji moĪe nie byü realizowana
na oczekiwanym poziomie. W wyniku rozwiniĊcia siĊ obrotu naszymi akcjami na GPW ich kurs moĪe byü
wyĪszy lub niĪszy od Ceny Emisyjnej w Ofercie. Ponadto, na kurs notowaĔ naszych Akcji moĪe wpáywaü szereg
innych czynników, w tym miĊdzy innymi ogólne trendy ekonomiczne i biznesowe, zmiany ogólnej sytuacji
na rynkach papierów wartoĞciowych, zmiany regulacyjne w Polsce i Unii Europejskiej, sytuacja w branĪy
energetycznej w Polsce, potencjalne lub faktyczne transakcje sprzedaĪy duĪych pakietów akcji na rynku
wtórnym, zmiany prognoz finansowych przez analityków rynków kapitaáowych oraz faktyczne lub
przewidywane zmiany w naszej dziaáalnoĞci, sytuacji finansowej i wynikach dziaáalnoĞci. Wahania na rynku
papierów wartoĞciowych w przyszáoĞci mogą równieĪ mieü niekorzystny wpáyw na cenĊ rynkową Akcji
Oferowanych, niezaleĪnie od naszej dziaáalnoĞci, sytuacji finansowej oraz wyników.
Przyszáe transakcje sprzedaĪy znaczącej liczby Akcji na rynku przez naszych Akcjonariuszy lub emisje nowych
Akcji mogą mieü istotny wpáyw na cenĊ naszych Akcji lub na nasze moĪliwoĞci pozyskania kapitaáu
w przyszáoĞci
Przyszáe transakcje sprzedaĪy znaczącej liczby Akcji przez naszych Akcjonariuszy, w tym przez Skarb PaĔstwa,
lub emisje nowych Akcji, a nawet samo oczekiwanie na taką sprzedaĪ lub emisje, mogą powodowaü istotne
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obniĪenie ceny rynkowej Akcji. Przyszáe transakcje sprzedaĪy znaczącej liczby naszych Akcji lub samo
oczekiwanie na taką sprzedaĪ, mogą takĪe negatywnie wpáynąü na nasze moĪliwoĞci pozyskania kapitaáu
w przyszáoĞci, w dogodnym dla nas czasie oraz po satysfakcjonujących dla nas cenach, a udziaá naszych
Akcjonariuszy moĪe ulec rozwodnieniu w wyniku ewentualnych emisji nowych Akcji w przyszáoĞci.
W szczególnoĞci istotny wpáyw na cenĊ naszych Akcji lub na nasze moĪliwoĞci pozyskania kapitaáu moĪe mieü
sprzedaĪ lub oczekiwanie na sprzedaĪ Akcji przez Inwestorów BranĪowych lub EBOiR, którym zostaną
przydzielone Akcje w ramach Oferty, w szczególnoĞci po wygaĞniĊciu zobowiązaĔ do niezbywania Akcji
(tj. po 31 grudnia 2009 r. dla Inwestorów BranĪowych oraz w terminie 360 dni od pierwszego notowania Akcji
Oferowanych na GPW dla EBOiR). Patrz Rozdziaá „Warunki Oferty” - „Procedura budowy KsiĊgi Popytu” „Transza Inwestorów BranĪowych” oraz Rozdziaá „Warunki Oferty” - „Umowy typu lock-up”.
Ponadto negatywny wpáyw na kurs naszych Akcji moĪe mieü sprzedaĪ lub oczekiwanie na sprzedaĪ Akcji przez
naszych byáych lub obecnych pracowników, którym zostaną udostĊpnione nasze Akcje zgodnie z przepisami
Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Zgodnie z przepisami Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji
w przypadku zbycia choüby jednej naszej Akcji przez Skarb PaĔstwa na zasadach ogólnych, Akcje Serii B
(po umorzeniu czĊĞci z nich dla celów wypáaty ekwiwalentu dla byáych lub obecnych pracowników Elektrowni
Kozienice) zostaną udostĊpnione byáym lub obecnym pracownikom Grupy („Akcje Pracownicze”). Akcje
Pracownicze nie mogą byü przedmiotem obrotu przed upáywem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa
pierwszych Akcji na zasadach ogólnych, a w przypadku pracowników bĊdących czáonkami Zarządu – przed
upáywem trzech lat od dnia zbycia Akcji przez Skarb PaĔstwa.
Wprowadzenie PDA i Akcji do obrotu gieádowego zaleĪy od speánienia szeregu warunków
Wprowadzenie Praw do Akcji oraz Akcji do obrotu na GPW wymaga szczegóáowych ustaleĔ pomiĊdzy nami,
KDPW i GPW.
Dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW moĪe nastąpiü, miĊdzy innymi, po speánieniu
warunków okreĞlonych w paragrafie 3 ust. 1, 2 oraz 4 Regulaminu GPW oraz warunków okreĞlonych
w paragrafie 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 paĨdziernika 2005 r. w sprawie
szczegóáowych warunków, jakie musi speániaü rynek oficjalnych notowaĔ gieádowych oraz emitenci papierów
wartoĞciowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1712), natomiast
dopuszczenie Praw do Akcji wymaga speánienia warunków, o których mowa w paragrafie 14 Regulaminu GPW.
NiemoĪnoĞü wprowadzenia Praw do Akcji do obrotu gieádowego moĪe oznaczaü dla inwestorów brak
moĪliwoĞci zbywania przydzielonych papierów wartoĞciowych do dnia pierwszego notowania Akcji
Oferowanych na GPW. Nie moĪemy zagwarantowaü, Īe uzyskamy powyĪsze decyzje, i Īe PDA oraz Akcje
zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
Emisja Akcji Oferowanych moĪe nie zostaü zarejestrowana przez sąd rejestrowy
W przypadku niedojĞcia do skutku emisji Akcji Oferowanych w wyniku odmowy rejestracji podwyĪszenia
kapitaáu Spóáki przez sąd rejestrowy posiadacze PDA otrzymają jedynie zwrot Ğrodków w wysokoĞci iloczynu
liczby PDA znajdujących siĊ na rachunku inwestora oraz Ceny Emisyjnej albo Ceny Emisyjnej z Dyskontem.
Dla inwestorów, którzy nabĊdą Prawa do Akcji na GPW, moĪe oznaczaü to poniesienie straty w sytuacji,
gdy cena, którą zapáacą oni na rynku za Prawa do Akcji, bĊdzie wyĪsza od Ceny Emisyjnej albo Ceny Emisyjnej
z Dyskontem.
Obrót naszymi Akcjami moĪe zostaü zawieszony lub mogą one podlegaü wykluczeniu z obrotu na rynku
regulowanym
Uprawnienia KNF
W sytuacji, gdy spóáki publiczne nie dopeániają okreĞlonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF moĪe naáoĪyü na podmiot, który nie dopeániá obowiązków,
karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 1 mln PLN albo moĪe wydaü decyzjĊ o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku
regulowanym albo naáoĪyü obie te kary áącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót okreĞlonymi
papierami wartoĞciowymi jest dokonywany w okolicznoĞciach wskazujących na moĪliwoĞü zagroĪenia
prawidáowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeĔstwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia
interesów inwestorów, na Īądanie KNF GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres
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nie dáuĪszy niĪ miesiąc. Na Īądanie KNF GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartoĞciowe,
w przypadku gdy obrót nimi zagraĪa w sposób istotny prawidáowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub
bezpieczeĔstwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyü
ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszáoĞci w odniesieniu do Akcji.
Uprawnienia Gieády Papierów WartoĞciowych
Zgodnie z Regulaminem Gieády Papierów WartoĞciowych zarząd Gieády moĪe zawiesiü obrót papierami
wartoĞciowymi na okres do trzech miesiĊcy na wniosek emitenta a takĪe, jeĪeli uzna, Īe wymaga tego interes
i bezpieczeĔstwo uczestników obrotu lub jeĪeli emitent naruszy przepisy obowiązujące na Gieádzie Papierów
WartoĞciowych. Ponadto, w sytuacjach okreĞlonych w Regulaminie Gieády Papierów WartoĞciowych, zarząd
Gieády moĪe wykluczyü papiery wartoĞciowe z obrotu gieádowego.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Gieády Papierów WartoĞciowych, zarząd Gieády wyklucza papiery
wartoĞciowe z obrotu gieádowego, jeĪeli ich zbywalnoĞü staáa siĊ ograniczona, na Īądanie KNF zgáoszone
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym, w przypadku zniesienia ich
dematerializacji oraz w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez wáaĞciwy organ
nadzoru.
Oprócz wyĪej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia, § 31 ust. 2 Regulaminu GPW
przewiduje dodatkowe sytuacje, gdy zarząd GPW moĪe zadecydowaü o wykluczeniu papierów wartoĞciowych
z obrotu gieádowego, w szczególnoĞci:
-

jeĪeli przestaáy speániaü inne warunki dopuszczenia do obrotu gieádowego niĪ te bĊdące podstawą
do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartoĞciowych z obrotu gieádowego;

-

jeĪeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;

-

na wniosek emitenta;

-

wskutek ogáoszenia upadáoĞci emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogáoszenie
upadáoĞci z powodu braku Ğrodków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postĊpowania;

-

jeĪeli uzna, Īe wymaga tego interes i bezpieczeĔstwo uczestników obrotu;

-

wskutek podjĊcia decyzji o poáączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przeksztaáceniu;

-

jeĪeli w ciągu ostatnich trzech miesiĊcy nie dokonano Īadnych transakcji gieádowych na danym papierze
wartoĞciowym;

-

wskutek podjĊcia przez emitenta dziaáalnoĞci zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;

-

wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Nie ma pewnoĞci, Īe taka sytuacja nie wystąpi w przyszáoĞci w odniesieniu do Akcji.
W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem siĊ
o dopuszczenie do obrotu gieádowego Akcji, KNF moĪe miĊdzy innymi nakazaü wstrzymanie lub zakazaü
w ogóle dopuszczenia Akcji do obrotu gieádowego
Zwraca siĊ uwagĊ, Īe zgodnie z art. 16 oraz 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia
lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem siĊ o dopuszczenie
papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku regulowanym, KNF moĪe nakazaü wstrzymanie dopuszczenia
papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dáuĪszy niĪ 10 dni roboczych, zakazaü
dopuszczenia papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku regulowanym, lub opublikowaü, na koszt emitenta
lub wprowadzającego, informacjĊ o niezgodnym z prawem dziaáaniu w związku z ubieganiem siĊ
o dopuszczenie papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej takie same uprawnienia przysáugują KNF, gdy z treĞci prospektu
emisyjnego skáadanego do KNF lub przekazywanego do wiadomoĞci publicznej wynika, Īe dopuszczenie
papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszaáoby interesy inwestorów,
utworzenie emitenta nastąpiáo z raĪącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy, dziaáalnoĞü
emitenta byáa lub jest prowadzona z raĪącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy,
lub status prawny papierów wartoĞciowych jest niezgodny z przepisami prawa.
Nie moĪna wykluczyü, Īe KNF nie podejmie wyĪej wymienionych dziaáaĔ w odniesieniu do Praw do Akcji
lub Akcji Oferowanych.
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WAĩNE INFORMACJE

Niniejszy Prospekt zostaá zatwierdzony przez polską KomisjĊ Nadzoru Finansowego dnia 22 paĨdziernika
2008 r.
Terminy pisane w niniejszym Prospekcie wielkimi literami zostaáy zdefiniowane w Rozdziale „Definicje” lub
w innych rozdziaáach niniejszego Prospektu.
Zawarte w niniejszym Prospekcie odniesienia – „my”, „nasza spóáka”, „Spóáka”, „ENEA”, „Grupa”, „nasza
Grupa” lub inne podobne sformuáowania oraz ich odmiany – dotyczą ENEA wraz ze wszystkimi jej jednostkami
podporządkowanymi podlegającymi konsolidacji, chyba, Īe z kontekstu wynika inaczej.
TreĞü strony internetowej Spóáki ani treĞü jakiejkolwiek strony internetowej, o której mowa na stronie
internetowej Spóáki (w tym strony internetowej Gieády Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.) nie
stanowią czĊĞci niniejszego Prospektu.
ZASTRZEĩENIA
Inwestorzy powinni polegaü wyáącznie na informacjach zawartych w niniejszym Prospekcie. ĩadna osoba
nie zostaáa upowaĪniona do udzielania informacji lub skáadania oĞwiadczeĔ innych niĪ zawarte w niniejszym
Prospekcie, a jeĪeli informacje takie lub oĞwiadczenia zostaáy udzielone lub záoĪone nie naleĪy ich uwaĪaü
za autoryzowane przez SpóákĊ lub któregokolwiek z MenedĪerów. Ani dorĊczenie niniejszego Prospektu ani
Īadna transakcja nabycia zrealizowana na jego mocy w Īadnych okolicznoĞciach nie sugeruje, Īe nie wystąpiáy
zmiany w sprawach Spóáki od daty niniejszego Prospektu lub, Īe informacje zawarte w niniejszym Prospekcie
są prawidáowe w jakimkolwiek czasie po dacie niniejszego Prospektu.
Spóáka zastrzega sobie prawo do odmowy, wedáug jej wyáącznego uznania, dokonania przydziaáu Akcji
Oferowanych, jeĪeli takie nabycie Akcji Oferowanych w opinii Spóáki, MenedĪerów lub innych poĞredników
mogáoby przyczyniü siĊ do naruszenia przepisów prawa lub innych regulacji. Patrz Rozdziaá „Ograniczenia
sprzedaĪy Akcji”.
Ani Emitent, ani MenedĪerowie nie skáadają Īadnych zapewnieĔ przyszáym inwestorom w zakresie zgodnoĞci
z prawem inwestycji w Akcje Oferowane dokonywanej przez danego inwestora.
TreĞü niniejszego Prospektu nie stanowi porady prawnej, finansowej lub podatkowej. Zaleca siĊ, aby
kaĪdy przyszáy inwestor uzyskaá poradĊ swoich doradców prawnych, finansowych lub podatkowych
w sprawach prawnych, finansowych lub podatkowych.
Przed podjĊciem jakiejkolwiek decyzji nabycia Akcji, przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznaü siĊ
z niniejszym Prospektem. Podejmując decyzjĊ inwestycyjną, przyszli inwestorzy muszą polegaü na swoim
wáasnym badaniu Spóáki oraz na informacjach zawartych w niniejszym Prospekcie, a w szczególnoĞci
wziąü pod uwagĊ ryzyko związane z inwestycją w Akcje Oferowane.
ANEKSY DO PROSPEKTU
Zgodnie z przepisami prawa polskiego niniejszy Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF moĪe
podlegaü zmianom i uzupeánieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo wyáącznie w drodze aneksów
do niniejszego Prospektu, które podlegają zatwierdzeniu przez KNF, przy czym KNF moĪe odmówiü
zatwierdzenia aneksu, w przypadku gdy nie odpowiada on pod wzglĊdem formy lub treĞci wymogom
okreĞlonym w przepisach prawa. Konsekwencją niezatwierdzenia aneksu moĪe byü wstrzymanie
rozpoczĊcia Oferty, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie procesu dopuszczania Akcji do obrotu
na rynku regulowanym.
W przypadku, gdy: (i) niniejszy Prospekt zostanie opublikowany w jakiĞ czas po dniu jego zatwierdzenia
przez KNF; oraz (ii) w okresie tym konieczne bĊdzie przygotowanie szeregu aneksów do niniejszego
Prospektu, wraz z niniejszym Prospektem zostaną opublikowane, jako odrĊbny dokument, wszystkie
aneksy do niniejszego Prospektu. Zwraca siĊ uwagĊ inwestorów, Īe w takim przypadku niektóre
informacje zawarte w niniejszym Prospekcie mogą byü nieaktualne na dzieĔ jego publikacji, a inwestorzy
powinni przeczytaü uwaĪnie zarówno caáy Prospekt jak i wszystkie aneksy opublikowane po dacie
publikacji niniejszego Prospektu.
INFORMACJA DLA PRZYSZàYCH INWESTORÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Akcje Oferowane nie zostaáy i nie bĊdą rejestrowane zgodnie z przepisami AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach
WartoĞciowych ani w Īadnym organie regulacyjnym papierów wartoĞciowych w jakimkolwiek stanie lub innej
jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych i nie mogą byü oferowane, sprzedawane, zastawiane ani zbywane
w jakikolwiek inny sposób, chyba, Īe na mocy zwolnienia z obowiązku rejestrowego oraz w ramach transakcji
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wynikającemu z AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach
niepodlegających obowiązkowi rejestrowemu


WartoĞciowych oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi stanowymi przepisami o obrocie papierami
wartoĞciowymi.

Akcje, których dotyczy niniejszy prospekt są oferowane, i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych wyáącznie
na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Przepisem 144A lub na podstawie innego
wyjątku od obowiązku rejestracji lub w transakcji niepodlegającej obowiązkom rejestracyjnym wynikającym
z AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych, oraz poza obszarem Stanów Zjednoczonych zgodnie
z Regulacją S. Potencjalnych inwestorów niniejszym informuje siĊ, Īe dowolny podmiot zbywający Akcje moĪe
opieraü siĊ na zwolnieniu z postanowieĔ art. 5 AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych zgodnie
z Przepisem 144A. Akcje są zbywalne wyáącznie z zastrzeĪeniem ograniczeĔ opisanych w niniejszym
Prospekcie. Patrz Rozdziaá „Ograniczenia sprzedaĪy Akcji”.
Ani amerykaĔska komisja papierów wartoĞciowych i gieád (U.S. Securities and Exchange Commission),
ani Īadna stanowa komisja papierów wartoĞciowych nie zatwierdziáa ani nie odrzuciáa Akcji Oferowanych,
ani nie ustaliáa czy niniejszy Prospekt jest zgodny z prawdą i kompletny. Wszelkie odmienne oĞwiadczenia
stanowią wykroczenie karalne w Stanach Zjednoczonych.
STABILIZACJA
W ZWIĄZKU Z OFERTĄ, MENEDĩER STABILIZUJĄCY (LUB INNA OSOBA DZIAàAJĄCA W JEGO IMIENIU) MOĩE
NABYWAû NA GPW AKCJE LUB PDA W CELU STABILIZACJI ICH KURSU NA POZIOMIE WYĩSZYM NIĩ POZIOM,
KTÓRY USTALIàBY SIĉ W INNYCH OKOLICZNOĝCIACH. NABYWANIE AKCJI LUB PDA PRZEZ MENEDĩERA
STABILIZUJĄCEGO (LUB INNE OSOBY DZIAàAJĄCE W JEGO IMIENIU) BĉDZIE DOKONYWANE NA ZASADACH
OKREĝLONYCH W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE STABILIZACJI. MENEDĩER STABILIZUJĄCY (ANI ĩADNA
OSOBA DZIAàAJĄCA W JEGO IMIENIU) NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO PODJĉCIA TAKICH DZIAàAē. JEĩELI
DZIAàANIA TAKIE ZOSTANĄ PODJĉTE, MOGĄ ZOSTAû W KAĩDEJ CHWILI PRZERWANE, JEDNAKĩE NIE PÓħNIEJ
NIĩ W TERMINIE 30 DNI OD ROZPOCZĉCIA NOTOWAē PDA NA GPW.
STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZàOĝCI
W niniejszym Prospekcie zawarliĞmy stwierdzenia dotyczące przyszáoĞci, które obrazują nasze zamiary,
poglądy, oczekiwania oraz przewidywania dotyczące przyszáoĞci, które to znaleĨü moĪna w szczególnoĞci
w Rozdziaáach „Czynniki ryzyka”, „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju”,
„Otoczenie rynkowe” oraz „Opis dziaáalnoĞci”.
Stwierdzenia dotyczące przyszáoĞci są zawarte, w szczególnoĞci w stwierdzeniach odnoszących siĊ do:
-

dalszego rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce;

-

otoczenia regulacyjnego oraz prognoz dotyczących sektora elektroenergetycznego;

-

generalnych trendów gospodarczych i rozwoju gospodarki;

-

rozmiaru oraz charakteru dalszego rozwoju naszej dziaáalnoĞci;

-

naszej strategii biznesowej;

-

zaáoĪeĔ dotyczących danych finansowych odnoszących siĊ do naszej dziaáalnoĞci;

-

naszych oczekiwaĔ odnoĞnie ryzyk mających wpáyw na naszą dziaáalnoĞü;

-

polityki dywidendy; oraz

-

planowanego wykorzystania wpáywów z emisji.

W niektórych przypadkach uĪyliĞmy okreĞleĔ typu „uwaĪaü”, „dąĪyü”, „zamierzaü”, „przewidywaü”,
„szacowaü”, „projektowaü”, „prognozowaü”, „planowaü”, „potencjalny”, „bĊdzie”, „moĪe”, „powinien” oraz
„oczekiwaü” oraz podobnych okreĞleĔ, aby zidentyfikowaü stwierdzenia dotyczące przyszáoĞci. Wszystkie
stwierdzenia inne niĪ fakty historyczne zawarte w niniejszym Prospekcie, w tym stwierdzenia dotyczące naszej
przyszáej pozycji finansowej, strategii, przewidywanych kosztów i planów oraz celów zarządzania w odniesieniu
do przyszáych dziaáaĔ, to stwierdzenia dotyczące przyszáoĞci. Pomimo, iĪ wierzymy, Īe oczekiwania
odzwierciedlone w tychĪe stwierdzeniach dotyczących przyszáoĞci są racjonalne, nie moĪemy zapewniü,
iĪ oczekiwania te okaĪą siĊ poprawne i zwracamy uwagĊ na fakt, aby nie polegaü na nich bezkrytycznie. Istotne
czynniki, które mogą powodowaü, iĪ faktyczne wyniki róĪniü siĊ bĊdą w sposób istotny od naszych oczekiwaĔ
zostaáy opisane w Rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz w innych czĊĞciach niniejszego Prospektu. Nie
zobowiązujemy siĊ do uaktualniania stwierdzeĔ dotyczących przyszáoĞci zawartych w niniejszym Prospekcie,
czy to w wyniku pojawienia siĊ nowych informacji, przyszáych zdarzeĔ lub innych czynników, z zastrzeĪeniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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PREZENTACJA
INFORMACJI FINANSOWYCH


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005,
2006 i 2007 roku („Zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) oraz skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku
(„Niezbadane Póároczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) przedstawione w niniejszym
Prospekcie zostaáy sporządzone zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci Finansowej
zatwierdzonymi przez UniĊ Europejską („MSSF UE”). Zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
podlegaáo badaniu, a Niezbadane Póároczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podlegaáo przeglądowi
przez KPMG Audyt Sp. z o.o., zgodnie z normami wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanymi
przez Krajową RadĊ Biegáych Rewidentów oraz MiĊdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r., w wyniku wniesienia 100% akcji Elektrowni Kozienice na podwyĪszenie
kapitaáu zakáadowego Spóáki, staliĞmy siĊ jednostką dominującą w stosunku do Elektrowni Kozienice. PowyĪsze
nabycie stanowiáo transakcjĊ dotyczącą podmiotów znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą, gdyĪ zarówno
ENEA, jak i Elektrownia Kozienice byáy jednoosobowymi spóákami Skarbu PaĔstwa. Nabycie przez nas akcji
Elektrowni Kozienice zostaáo rozliczone w ksiĊgach rachunkowych Spóáki wedáug wartoĞci ksiĊgowych. Nasz
skonsolidowany bilans na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. obejmuje aktywa oraz pasywa Elektrowni Kozienice
rozliczone wedáug wartoĞci ksiĊgowej, a nasz rachunek zysków i strat za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
obejmuje przychody oraz koszty Elektrowni Kozienice od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. Na skutek powyĪszego
nabycia nastąpiáa znacząca zmiana brutto aktywów, pasywów i zysków Grupy, powodująca, Īe Spóáka jest
„emitentem o záoĪonej historii finansowej” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia w Sprawie Prospektu.
W związku z powyĪszym, w celu umoĪliwienia inwestorom dokonania prawidáowej oceny sytuacji finansowej
i perspektyw Spóáki, zamieĞciliĞmy w niniejszym Prospekcie jednostkowe zbadane sprawozdanie finansowe
Elektrowni Kozienice za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku („Zbadane Jednostkowe
Sprawozdanie Finansowe”, a razem ze Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym „Zbadane
Sprawozdania Finansowe”) oraz jednostkowe niezbadane póároczne sprawozdanie finansowe Elektrowni
Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. („Niezbadane Póároczne Jednostkowe
Sprawozdanie Finansowe, a razem z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym, „Niezbadane Sprawozdania Finansowe”) sporządzone zgodnie z MSSF UE. Zbadane
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe podlegaáo badaniu, a Niezbadane Póároczne Jednostkowe Sprawozdanie
Finansowe podlegaáo przeglądowi przez Deloitte Audyt Sp. z o.o., zgodnie z normami wykonywania zawodu
biegáego rewidenta obowiązującymi w Polsce i przepisami Ustawy o RachunkowoĞci.
Ponadto w niniejszym Prospekcie zostaáa zamieszczona niezbadana informacja finansowa obejmująca
niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma Grupy za rok obrotowy zakoĔczony 31 grudnia
2007 r. oraz noty objaĞniające („Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma”).
Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy przygotowane, aby przedstawiü wpáyw,
jaki na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. sporządzony
zgodnie z MSSF UE miaáoby nabycie Elektrowni Kozienice, gdyby miaáo miejsce w dniu 1 stycznia 2007 r.
Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy sporządzone zgodnie z MSSF UE
wyáącznie w celach ilustracyjnych i nie okreĞlają, jakie byáyby faktycznie skonsolidowane wyniki finansowe
Grupy za okres zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., gdyby transakcja nabycia Elektrowni Kozienice
w rzeczywistoĞci miaáa miejsce w tym terminie i nie jest ich celem okreĞlenie skonsolidowanych wyników
finansowych Grupy za jakiekolwiek przyszáe okresy.
Niektóre pojĊcia dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepáywów pieniĊĪnych uĪywane
w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym
Sprawozdaniu Finansowym mogą w okreĞlonych okolicznoĞciach róĪniü siĊ od pojĊü dotyczących rachunku
zysków i strat, bilansu oraz przepáywów pieniĊĪnych uĪywanych w Zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu
Finansowym oraz w Niezbadanym Póárocznym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym. W związku z tym
informacje prezentowane w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Niezbadanym
Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym nie są porównywalne we wszystkich aspektach
do informacji prezentowanych w Zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym oraz w Niezbadanym
Póárocznym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym.
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Grupy przedstawione w niniejszym
Prospekcie pochodzą ze Zbadanych i Niezbadanych SprawozdaĔ Finansowych lub Niezbadanych
Skonsolidowanych Informacji Finansowych Pro Forma, lub zostaáy obliczone na ich podstawie i nie zostaáy
poddane Īadnym istotnym zmianom.
Niektóre liczby zawarte w niniejszym Prospekcie zostaáy zaokrąglone. W związku z tym, liczby wykazane jako
sumy w niektórych tabelach i w tekĞcie mogą nie odpowiadaü sumie poprzedzających je liczb.
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finansowe oraz inne dane finansowe i statystyczne zawarte
O ile nie zaznaczono inaczej, sprawozdania


w niniejszym Prospekcie są wyraĪone w záotych. W niniejszym Prospekcie odniesienia do „PLN” lub „záotych”
są odniesieniami do prawnego Ğrodka páatniczego Polski, odniesienia do „EUR” lub „euro” są odniesieniami
do wspólnej waluty wprowadzonej na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
na mocy Traktatu ustanawiającego WspólnotĊ Europejską, odniesienia do „USD” są odniesieniami do dolarów
amerykaĔskich bĊdących prawnym Ğrodkiem páatniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki Póánocnej.
DANE MAKROEKONOMICZNE, BRANĩOWE I STATYSTYCZNE
Wybrane dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w niniejszym Prospekcie obejmują dane szacunkowe
pochodzące z publicznie dostĊpnych Ĩródeá informacji o róĪnym stopniu wiarygodnoĞci. Dane
makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski zostaáy zaczerpniĊte gáównie z informacji publikowanych
przez Gáówny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Urząd Regulacji Energetyki oraz RadĊ Ministrów.
W kaĪdym przypadku, dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane Ĩródáowe, na których one bazują mogáy
nie zostaü opracowane w analogiczny sposób jak tego rodzaju statystyki w innych krajach. Nie moĪemy równieĪ
zapewniü, Īe osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, analizy oraz ich przetwarzania
uzyskaáaby takie same wyniki. Informacje na temat rynku jak równieĪ pewne informacje branĪowe i prognozy,
a takĪe informacje na temat naszej pozycji rynkowej zawarte w niniejszym Prospekcie zostaáy opracowane
i oszacowane na podstawie zaáoĪeĔ, które uznaliĞmy za rozsądne, jak równieĪ na podstawie danych
zaczerpniĊtych z raportów opracowanych na nasze zlecenie przez osoby trzecie, miĊdzy innymi, na podstawie
raportu przygotowanego przez AgencjĊ Rynku Energii S.A. lub danych z publicznie dostĊpnych Ĩródeá (Eurostat,
Economist Intelligence Unit, Bloomberg), publikacji branĪowych lub ogólnych, takich jak dokument „Polityka
Energetyczna Polski do 2025 r.” oraz polskich gazet. Sporządzenie szczegóáowego raportu dotyczącego rynku
energetycznego w Polsce zleciliĞmy Agencji Rynku Energii S.A. specjalnie na potrzeby wáączenia okreĞlonych
danych statystycznych oraz informacji z tego raportu do niniejszego Prospektu. ħródáo pochodzenia informacji
zewnĊtrznych podawane jest kaĪdorazowo w przypadku uĪycia takich informacji w Prospekcie. Opracowując,
wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branĪowe lub inne dane zaczerpniĊte ze Ĩródeá
zewnĊtrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branĪowe lub ogólne, nie
weryfikowaliĞmy ich przez niezaleĪne Ĩródáa. W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich,
informacje te zostaáy dokáadnie powtórzone, jak równieĪ w zakresie, w jakim Spóáka jest w stanie stwierdziü
oraz ustaliü na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominiĊto Īadnych faktów, których
pominiĊcie mogáoby skutkowaü wprowadzeniem w báąd lub spowodowaü nieĞcisáoĞci. Publikacje branĪowe,
co do zasady zawierają stwierdzenia, Īe zawarte w nich informacje zostaáy uzyskane ze Ĩródeá, które uwaĪa siĊ
za wiarygodne, lecz Īe nie ma gwarancji, iĪ dane takie są w peáni dokáadne i kompletne. Podczas sporządzania
niniejszego Prospektu nie przeprowadzaliĞmy niezaleĪnej weryfikacji takich informacji pochodzących od osób
trzecich. Nie przeprowadziliĞmy równieĪ analizy adekwatnoĞci metodologii wykorzystanej przez te osoby
trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Ani Spóáka, ani
którykolwiek z MenedĪerów nie jest w stanie udzieliü gwarancji, Īe informacje takie są dokáadne albo,
w odniesieniu do prognozowanych danych, Īe prognozy takie zostaáy sporządzone na podstawie poprawnych
danych i zaáoĪeĔ, ani Īe prognozy te okaĪą siĊ trafne.
Dane dotyczące dáugoĞci linii dystrybucyjnych, liczby stacji elektroenergetycznych oraz przyáączy
przedstawione w niniejszym Prospekcie zostaáy zaczerpniĊte z wewnĊtrznych ewidencji ENEA Operator, które
są na bieĪąco aktualizowane w celu uwzglĊdnienia zmian wynikających z kontroli jakoĞci, wymiany elementów
oraz rozbudowy sieci, na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz wizji lokalnych przeprowadzanych
po zakoĔczeniu procesu budowy. W procesie inwestycyjnym podczas przeprowadzania odbioru koĔcowego
są dokonywane pomiary techniczne, rozruchy technologiczne oraz próby i testy w celu zapewnienia poprawnej
wspóápracy z urządzeniami i instalacjami naszej sieci.
Przedstawione w niniejszym Prospekcie dane dotyczące iloĞci energii wytwarzanej, bĊdącej przedmiotem
dystrybucji oraz obrotu, jak równieĪ dane dotyczące odbiorców zostaáy zaczerpniĊte z naszych systemów
billingowych oraz innych systemów informatycznych. IloĞü dostarczanej energii elektrycznej jest mierzona
specjalistyczną aparaturą pomiarową. Instrumenty pomiarowe wymagają oficjalnej kontroli i zatwierdzenia
przed oddaniem ich do uĪytku, a w okresie ich uĪytkowania podlegają kontroli. Korzystamy z urządzeĔ
pomiarowych posiadających aprobaty typu oraz legalizacjĊ. Dokonujemy wymiany elementów ukáadu
pomiarowo-rozliczeniowego z chwilą upáywu okresu ich legalizacji. Obudowy aparatury pomiarowej są
zaplombowane, a plomby są sprawdzane podczas kaĪdej kontroli. Dane dotyczące strat energii elektrycznej
powstaáych w sieci dystrybucyjnej stanowią róĪnicĊ pomiĊdzy iloĞcią energii wprowadzonej do sieci
ENEA Operator lub zapotrzebowanej przez tą sieü a iloĞcią energii dostarczonej odbiorcom przyáączonym
do sieci ENEA Operator. Utrzymanie wysokiej jakoĞci tych danych operacyjnych uwaĪamy za istotny element
w tym obszarze dziaáalnoĞci.
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siĊ do uaktualniania danych dotyczących branĪy lub rynku,
Nie zamierzamy i nie zobowiązujemy

zaprezentowanych w niniejszym Prospekcie, z zastrzeĪeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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WYKORZYSTANIE
WPàYWÓW Z EMISJI


Planowane wpáywy brutto z emisji Akcji w Ofercie po pomniejszeniu o koszty związane z przeprowadzaniem
emisji Akcji Oferowanych zostaną wykorzystane na inwestycje mające na celu rozwój naszej dziaáalnoĞci
zgodnie z przyjĊtą strategią.
Spodziewamy siĊ, Īe koszty związane z oferowaniem Akcji w ramach Oferty (bez wynagrodzenia dla
MenedĪerów, którego wysokoĞü jest zaleĪna od wpáywów brutto z Oferty) wyniosą okoáo 12 mln PLN. Ponadto
zobowiązaliĞmy siĊ zapáaciü Gáównemu MenedĪerowi Oferty oraz Krajowemu Wspóázarządzającemu Ofertą
wynagrodzenie stanowiące 1,8% áącznych wpáywów brutto z Oferty, przy czym wynagrodzenie to nie bĊdzie
naleĪne od Akcji Oferowanych nabytych przez SpóákĊ w wyniku wykonania przez MenedĪera Stabilizującego
opcji stabilizacyjnej.
Przy zaáoĪeniu, Īe zaoferowane zostaną wszystkie Akcje Serii C oraz Īe Cena Emisyjna uksztaátuje siĊ
na poziomie Ceny Minimalnej, oraz nie uwzglĊdniając dyskonta dla Inwestorów Instytucjonalnych
i Detalicznych w wysokoĞci 10% Ceny Emisyjnej, szacunkowe wpáywy z emisji Akcji Oferowanych brutto
uksztaátują siĊ na poziomie 2.873 mln PLN, a szacunkowe wpáywy z emisji Akcji Oferowanych netto,
po uwzglĊdnieniu powyĪej wskazanych kosztów Oferty oraz wynagrodzenia dla MenedĪerów, uksztaátują siĊ
na poziomie 2.809 mln PLN. Szacunkowe przeznaczenie wpáywów na poszczególne cele inwestycyjne zostaáo
przedstawione poniĪej, przy omówieniu poszczególnych celów strategicznych.
Informacja na temat rzeczywistych wpáywów brutto oraz netto z emisji Akcji Oferowanych, rzeczywista
wielkoĞü kosztów Oferty, w tym wynagrodzenie Gáównego MenedĪera Oferty oraz Krajowego
Wspóázarządzającego Ofertą, oraz planowane przeznaczenie wpáywów na poszczególne cele inwestycyjne
zostaną przez nas podane do publicznej wiadomoĞci w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Planujemy, aby pozyskane wpáywy z emisji wykorzystaü na realizacjĊ naszych strategicznych celów
inwestycyjnych, w szczególnoĞci na:
ModernizacjĊ istniejących aktywów wytwórczych oraz budowĊ w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych
i wydajnych bloków o mocy okoáo 1.000 MW kaĪdy
Aktualnie szacowane nominalne nakáady inwestycyjne w latach 2008-2014 na budowĊ pierwszego bloku o mocy
okoáo 1.000 MW wynoszą okoáo 5,2 mld PLN. Nominalne nakáady inwestycyjne w latach 2010-2015 na budowĊ
drugiego bloku o mocy okoáo 1.000 MW wynoszą okoáo 5,3 mld PLN. JednoczeĞnie w latach 2008-2014
zakáadamy, iĪ na modernizacjĊ istniejących aktywów wytwórczych poniesione zostaną nakáady na poziomie
okoáo 1,0 mld PLN, w tym w roku 2008 planujemy realizacjĊ inwestycji w aktywa wytwórcze na áączną kwotĊ
194,4 mln PLN (szerzej, patrz Rozdziaá „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju” „Planowane nakáady inwestycyjne”).
Na modernizacjĊ istniejących oraz rozbudowĊ nowych mocy w Elektrowni Kozienice zamierzamy przeznaczyü
od 50% do 60% áącznych wpáywów z emisji Akcji w Ofercie netto. Przy zaáoĪeniu, Īe zaoferowane zostaną
wszystkie Akcje Serii C oraz Īe Cena Emisyjna uksztaátuje siĊ na poziomie Ceny Minimalnej, oraz nie
uwzglĊdniając dyskonta dla Inwestorów Instytucjonalnych i Detalicznych w wysokoĞci 10% Ceny Emisyjnej,
bĊdzie to kwota rzĊdu od 1.405 mln PLN do 1.685 mln PLN.
Inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii
Realizacja inwestycji w obszarze odnawialnych Ĩródeá energii ma nam zapewniü speánienie warunku uzyskania
obowiązkowej iloĞci praw majątkowych, wynikających ze Ğwiadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej w odnawialnych Ĩródáach energii.
Gáównym obszarem naszej dziaáalnoĞci inwestycyjnej w tym obszarze jest energetyka wiatrowa. Naszym celem
jest wybudowanie lub przejĊcie w latach 2008-2010 projektów o áącznej mocy zainstalowanej okoáo
300-500 MW. Prowadzimy obecnie intensywne prace w zakresie identyfikacji i pozyskania projektów
w przedmiotowym zakresie, w związku z czym planowana docelowa áączna moc zainstalowana w generacji
wiatrowej moĪe ulec zwiĊkszeniu.
Dodatkowo przewidujemy prowadzenie dziaáaĔ inwestycyjnych w zakresie energetyki wodnej oraz energetyki
biogazowej.
Przyjmując dolną granicĊ planowanej mocy zainstalowanej szacujemy, iĪ caákowite nakáady inwestycyjne
na budowĊ odnawialnych Ĩródeá energii wyniosą ok. 1,6 mld PLN.
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Na inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii zamierzamy przeznaczyü do 30% áącznych wpáywów z emisji Akcji
w Ofercie netto. Przy zaáoĪeniu, Īe zaoferowane zostaną wszystkie Akcje Serii C oraz Īe Cena Emisyjna
uksztaátuje siĊ na poziomie Ceny Minimalnej, oraz nie uwzglĊdniając dyskonta dla Inwestorów
Instytucjonalnych i Detalicznych w wysokoĞci 10% Ceny Emisyjnej, bĊdzie to kwota do 843 mln PLN.
Planowane akwizycje spóáek zajmujących siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem wĊgla
Prowadzimy obecnie rozmowy na temat nabycia akcji ZE PAK. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami,
gáównymi akcjonariuszami ZE PAK są Skarb PaĔstwa, który posiada 50% akcji ZE PAK oraz Elektrim S.A.,
w stosunku do którego prowadzone jest obecnie postĊpowanie upadáoĞciowe z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu,
i spóáki zaleĪne od Elektrim S.A. Skarb PaĔstwa wyraziá swoją wstĊpną intencjĊ zbycia posiadanego przez siebie
pakietu akcji ZE PAK na naszą rzecz. Zgodnie z obowiązującym statutem ZE PAK nabycie pakietu naleĪącego
do Skarbu PaĔstwa nie zapewnia jednak nabycia kontroli operacyjnej nad ZE PAK. W związku z tym,
w kwietniu 2008 roku zwróciliĞmy siĊ do zarządcy masy upadáoĞci Elektrim S.A z propozycją rozpoczĊcia
negocjacji w sprawie nabycia 45,95% akcji ZE PAK. Masa upadáoĞci Elektrim S.A. początkowo zgodziáa siĊ
na rozpoczĊcie badania ZE PAK, ostatecznie jednak nie wyraziáa zainteresowania zbyciem tych akcji na naszą
rzecz. Na dzieĔ niniejszego Prospektu prowadzimy rozmowy na temat moĪliwoĞci nabycia akcji ZE PAK
od obydwu gáównych akcjonariuszy.
JesteĞmy równieĪ w fazie analiz inwestycyjnych innych potencjalnych podmiotów zajmujących siĊ
wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem wĊgla, których przejĊcie wpisuje siĊ w kierunki rozwoju
Grupy.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu jesteĞmy w trakcie rozmów i negocjacji dotyczących przejĊcia spóáek oraz
podjĊcia z nimi wspóápracy, co powoduje, iĪ jesteĞmy zobowiązani do zachowania poufnoĞci w zakresie
szacowanych nakáadów inwestycyjnych, jakie planujemy przeznaczyü na te akwizycje. Niemniej jednak
na realizacjĊ akwizycji spóáek zajmujących siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem wĊgla
zamierzamy przeznaczyü od 10% do 20% áącznych wpáywów z emisji Akcji w Ofercie netto. Przy zaáoĪeniu,
Īe zaoferowane zostaną wszystkie Akcje Serii C oraz Īe Cena Emisyjna uksztaátuje siĊ na poziomie Ceny
Minimalnej, oraz nie uwzglĊdniając dyskonta dla Inwestorów Instytucjonalnych i Detalicznych w wysokoĞci
10% Ceny Emisyjnej, bĊdzie to kwota rzĊdu od 281 mln PLN do 562 mln PLN.
Nakáady inwestycyjne na sieü dystrybucyjną
W latach 2008-2010 planujemy skoncentrowaü nasze dziaáania na inwestycjach, które bĊdą skierowane
na wzrost efektywnoĞci naszej sieci dystrybucyjnej, w tym zakáadamy:
-

modernizacjĊ i przejĞcie na przewody o wyĪszym przekroju czego efektem bĊdzie miĊdzy innymi
zmniejszenie strat sieciowych;

-

zwiĊkszenie zdolnoĞci przepustowych linii elektroenergetycznych;

-

modernizacjĊ sieci niskiego napiĊcia w celu utrzymania wymaganych parametrów technicznych dostarczanej
energii elektrycznej;

-

zapewnienie przyáączenia nowych podmiotów do sieci;

-

zapewnienie wzrostu zapotrzebowania na moc istniejącym odbiorcom energii elektrycznej;

-

budowĊ nowych odcinków linii elektroenergetycznych stanowiących powiązania w istniejącej sieci oraz
wyprowadzeĔ nowych ciągów magistralnych w celu poprawienia parametrów technicznych dostarczanej
energii elektrycznej;

-

zabudowĊ punktów rozáącznikowych w sieci napowietrznej Ğredniego napiĊcia sterowanych telemechaniką
w celu skrócenia czasu lokalizacji uszkodzeĔ oraz przerw w dostawie energii elektrycznej, a tym samym
w celu miĊdzy innymi poprawy efektywnoĞci pracy sieci;

-

wymianĊ linii kablowych Ğredniego napiĊcia wykonanych w oparciu o kable w izolacji z polietylenu
niesieciowanego na linie z kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego.

W zakresie inwestycji szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na przyáączenia odnawialnych Ĩródeá energii do sieci.
W wyniku licznych pojawiających siĊ wniosków o przyáączenie odnawialnych Ĩródeá energii, a w szczególnoĞci
elektrowni wiatrowych, w chwili obecnej potrzeby w tym zakresie w zasadzie determinują rozwój sieci
wysokiego napiĊcia (110 kV).
Nasza strategia zakáada nakáady inwestycyjne na rozbudowĊ sieci dystrybucyjnej w latach 2008-2010
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na poziomie okoáo 1,5 mld PLN (w
 cenach staáych za 2006 rok), w tym w roku 2008 zakáadamy realizacjĊ

inwestycji na poziomie okoáo 401,0 mln PLN (ceny bieĪące roku 2008) (szerzej, patrz Rozdziaá „Przegląd
sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju” - „Planowane nakáady inwestycyjne”).

Nakáady inwestycyjne na sieü dystrybucyjną planujemy finansowaü ze Ğrodków wáasnych, kredytów bankowych
lub innego finansowania dáuĪnego. Nie wykluczamy jednak, iĪ w przypadku, gdy wykorzystanie wpáywów
z emisji na cele opisane w pkt. 1-3 powyĪej nie bĊdzie moĪliwe zgodnie z naszymi planami, wpáywy z emisji
mogą takĪe czĊĞciowo zostaü przeznaczone na finansowanie inwestycji na sieü dystrybucyjną.
Zakáadamy, iĪ Ğrodki pozyskane z Oferty pozwolą nam na czĊĞciowe sfinansowanie przyjĊtego programu
inwestycyjnego. Pozostaáe nakáady inwestycyjne zamierzamy finansowaü ze Ğrodków wáasnych, którymi
dysponujemy obecnie i które zostaną w przyszáoĞci wygenerowane z prowadzonej przez nas dziaáalnoĞci oraz
ze Ğrodków pochodzących z kredytów bankowych lub innego finansowania dáuĪnego. Zakáadamy, iĪ udziaá
finansowania dáuĪnego w finansowaniu przyjĊtego programu inwestycyjnego utrzymany zostanie na poziomie
umoĪliwiającym uzyskanie ratingu inwestycyjnego.
PowyĪszy sposób prezentacji gáównych kierunków planu inwestycyjnego zostaá przyjĊty zgodnie z priorytetami
ich wykonania. Niemniej jednak zwracamy uwagĊ, iĪ w znaczącym stopniu poszczególne plany inwestycyjne
bĊdą realizowane równoczeĞnie, a takĪe w zaleĪnoĞci od pojawiających siĊ okolicznoĞci inwestycyjnych.
Zastrzegamy sobie moĪliwoĞü zmiany przyjĊtego planu inwestycyjnego w przypadku, gdyby realizacja
wskazanych w planie kierunków okazaáa siĊ niemoĪliwa lub niecelowa, bądĨ wystąpiáyby nieprzewidziane
zjawiska, których zaistnienie w Ğwietle zakáadanych planów inwestycyjnych mogáoby negatywnie wpáynąü
na naszą dziaáalnoĞü. Ponadto w związku z tym, Īe w odniesieniu do znaczącej czĊĞci naszych celów emisji nie
zawarliĞmy wiąĪących umów przewidujących ich realizacjĊ, nie moĪemy wykluczyü, iĪ zakáadane przez nas
na dzieĔ niniejszego Prospektu cele emisji ulegną zmianie. Informacja o zmianie planów inwestycyjnych
zostanie przekazana do publicznej informacji niezwáocznie po powziĊciu ewentualnej decyzji w tym zakresie
w formie raportu bieĪącego.
Zwracamy uwagĊ, iĪ do czasu wydatkowania Ğrodków pozyskanych z emisji zamierzamy je lokowaü na lokatach
bankowych na warunkach rynkowych.
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ROZWODNIENIE

W dacie niniejszego Prospektu naszym jedynym akcjonariuszem byá Skarb PaĔstwa, który posiadaá
337.626.428 Akcji o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda.
Po przeprowadzeniu Oferty, przy zaáoĪeniu, Īe wszystkie Akcje Oferowane zostaną objĊte oraz, Īe MenedĪer
Stabilizujący nie wykona Opcji Stabilizacyjnej, skáad naszego akcjonariatu bĊdzie siĊ przedstawiaá nastĊpująco:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Skarb PaĔstwa ...........................................................................
Nabywcy Akcji Oferowanych ...................................................

337.626.428
149.237.382

Procentowy udziaá w kapitale zakáadowym
i ogólnej liczbie gáosów
69,3
30,7

Ogólna liczba Akcji .................................................................

486.863.810

100,0

Natomiast po przeprowadzeniu Oferty, przy zaáoĪeniu, Īe wszystkie Akcje Oferowane zostaną objĊte, a Opcja
Stabilizacyjna zostanie w caáoĞci wykonana, skáad naszego akcjonariatu bĊdzie siĊ przedstawiaá nastĊpująco:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Skarb PaĔstwa ...........................................................................
Nabywcy Akcji Oferowanych ...................................................

337.626.428
126.851.775

Procentowy udziaá w kapitale zakáadowym
i ogólnej liczbie gáosów
69,6
30,4

Ogólna liczba Akcji .................................................................

464.478.203

100,0

Ponadto, w celu wykonania obowiązków wynikających z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji oraz Ustawy
o Zasadach Nabywania Akcji od Skarbu PaĔstwa w Procesie Konsolidacji Sektora Energetycznego oraz wypáaty
ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji (patrz szerzej Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy” „Uprawnienie do nieodpáatnego nabycia Akcji lub wypáaty ekwiwalentu”), w dniu 1 sierpnia 2008 r. Walne
Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ o umorzeniu 10.594.129 Akcji naleĪących do Skarbu PaĔstwa za áącznym
wynagrodzeniem wynoszącym 291.127 tys. PLN. Akcje zostaáy umorzone w dniu 5 wrzeĞnia 2008 r., tj. w dniu,
w którym sąd rejestrowy dokonaá rejestracji obniĪenia kapitaáu zakáadowego.
Ponadto w przypadku zbycia przez Skarb PaĔstwa co najmniej jednej Akcji na zasadach ogólnych, obecni i byli
pracownicy naszej Grupy bĊdą uprawnieni do nieodpáatnego nabycia Akcji w liczbie stanowiącej róĪnicĊ
pomiĊdzy Akcjami umorzonymi w celu wypáaty ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia Akcji a 15%
wszystkich Akcji naleĪących obecnie do Skarbu PaĔstwa, tj. 41.638.955. Prowadzimy obecnie rozmowy
z organizacjami związkowymi oraz Ministrem Skarbu PaĔstwa na temat zbycia choüby jednej Akcji
po przeprowadzeniu Oferty. Termin takiego zbycia Akcji przez Skarb PaĔstwa nie jest nam jednak obecnie
znany, przy czym, umowa typu lock-up, która ma zostaü zawarta przez Skarb PaĔstwa bĊdzie przewidywaü
moĪliwoĞü zbycia jednej Akcji bez zgody Gáównego MenedĪera Oferty (patrz szerzej Rozdziaá „Warunki oferty”
- „Umowy typu lock-up”). Ponadto Skarb PaĔstwa planuje przeprowadzenie drugiego etapu prywatyzacji Spóáki,
który powinien nastąpiü w 2009 roku, podczas którego zamierza sprzedaü inwestorowi pozostaáe Akcje
w Spóáce.
Po przeprowadzeniu Oferty, przy zaáoĪeniu, Īe: (i) nastąpi nieodpáatne udostĊpnienie przez Skarb PaĔstwa
41.638.955 Akcji obecnym i byáym pracownikom Grupy; (ii) wszystkie Akcje Oferowane zostaną objĊte oraz;
Īe (iii) MenedĪer Stabilizujący nie wykona Opcji Stabilizacyjnej, skáad naszego akcjonariatu bĊdzie siĊ
przedstawiaá nastĊpująco:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Skarb PaĔstwa ...........................................................................
Nabywcy Akcji Oferowanych ...................................................

295.987.473
149.237.382

Procentowy udziaá w kapitale zakáadowym
i ogólnej liczbie gáosów
60,8
30,7

Byli i obecni pracownicy Grupy

41.638.955

8,6

Ogólna liczba Akcji .................................................................

486.863.810

100,0

Natomiast po przeprowadzeniu Oferty, przy zaáoĪeniu, Īe: (i) nastąpi nieodpáatne udostĊpnienie przez Skarb
PaĔstwa 41.638.955 Akcji obecnym i byáym pracownikom Grupy; (ii) wszystkie Akcje Oferowane zostaną
objĊte oraz; Īe (iii) Opcja Stabilizacyjna zostanie wykonana, skáad naszego akcjonariatu bĊdzie siĊ przedstawiaá
nastĊpująco:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Skarb PaĔstwa ...........................................................................
Nabywcy Akcji Oferowanych ...................................................

295.987.473
126.851.775

Procentowy udziaá w kapitale zakáadowym
i ogólnej liczbie gáosów
61,0
30,4

Byli i obecni pracownicy Grupy

41.638.955

8,6

Ogólna liczba Akcji .................................................................

464.478.203

100,0
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Informacja na temat wartoĞci ksiĊgowej na jedną AkcjĊ po przeprowadzeniu Oferty zostanie podana
do publicznej wiadomoĞci w drodze Aneksu Cenowego do dnia 4 listopada 2008 r.
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 KAPITALIZACJA I ZADàUĩENIE

PoniĪsza tabela prezentuje skonsolidowane dane dotyczące kapitaáu wáasnego oraz poziomu zadáuĪenia Grupy
na dzieĔ 31 lipca 2008 r. Zostaáa ona przygotowana na podstawie Niezbadanego Póárocznego Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego.
Dane zawarte w tabeli powinny byü analizowane áącznie ze sprawozdaniami finansowymi stanowiącymi czĊĞü
niniejszego Prospektu oraz informacjami zamieszczonymi w Rozdziale „Przegląd sytuacji finansowej
i operacyjnej oraz perspektyw rozwoju”.
31 lipca 2008 r.
(niezbadane)
(w tys. PLN)

KAPITALIZACJA I ZADàUĩENIE
ZadáuĪenie krótkoterminowe z tytuáu kredytów i poĪyczek ...............................................................................................................

56 163

-zabezpieczone* (oprocentowane poĪyczki i kredyty) .............................................................................................................................
-gwarantowane** ......................................................................................................................................................................................
-niezabezpieczone/ niegwarantowane .......................................................................................................................................................

43 447
12 690
26

ZadáuĪenie dáugoterminowe z tytuáu kredytów i poĪyczek .................................................................................................................

151 434

-zabezpieczone* (oprocentowane poĪyczki i kredyty) .............................................................................................................................
-gwarantowane** ......................................................................................................................................................................................
-niezabezpieczone/niegwarantowane ........................................................................................................................................................

85 533
65 652
249

Kapitaá wáasny .........................................................................................................................................................................................

7 030 238

Kapitaá zakáadowy .....................................................................................................................................................................................
Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną .................................................................................................................
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji .....................................................................................................................................
Zyski zatrzymane ......................................................................................................................................................................................
Udziaáy mniejszoĞci ..................................................................................................................................................................................

494 796
1 794 908
1 144 585
3 593 045
2 904

Kapitaá wáasny i zadáuĪenie z tytuáu kredytów i poĪyczek ogóáem.....................................................................................................

7 237 835

A. ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty ...................................................................................................................................................
ĝrodki pieniĊĪne w kasie i banku...........................................................................................................................................................
B. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci .........................................................................................................
C. PáynnoĞü (A+B) ...................................................................................................................................................................................
D. Krótkoterminowe kredyty bankowe + poĪyczki .............................................................................................................................
E. Inne krótkoterminowe zadáuĪenia finansowe (zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego)....................................................
F. Krótkoterminowe zadáuĪenie finansowe (D + E) .............................................................................................................................
G. Krótkoterminowe zadáuĪenie finansowe netto (F-C) ......................................................................................................................
H. Dáugoterminowe kredyty bankowe + poĪyczki ...............................................................................................................................
I. Inne dáugoterminowe zadáuĪenia finansowe (zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego) .......................................................
J. Dáugoterminowe zadáuĪenie finansowe (H+I) ..................................................................................................................................
K. ZadáuĪenie finansowe netto (G+J) ..................................................................................................................................................

998 791
862 842
95 140
1 093 931
56 163
449
56 612
(1 037 319)
151 434
703
152 137
(885 182)

* Opis zabezpieczeĔ ustanowionych na majątku Grupy zostaá zawarty w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju” –
„ZadáuĪenie”
** Gwarancja Skarbu PaĔstwa udzielona jako zabezpieczenie umowy kredytowej opisanej w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci”- „Umowy finansowe”- „Umowa
kredytowa z dnia 20 grudnia 2000 r. zawarta pomiĊdzy Elektrownią Kozienice a Nordic Investment Bank S.A.”

Zobowiązania warunkowe
Szczegóáowy opis zobowiązaĔ warunkowych zostaá zamieszczony w Rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej
i finansowej oraz perspektyw rozwoju” - „Zobowiązania warunkowe”.
OĞwiadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd oĞwiadcza, iĪ na dzieĔ niniejszego Prospektu zarówno nasza Spóáka, jak i nasza Grupa dysponują
odpowiednim i wystarczającym poziomem kapitaáu obrotowego w wysokoĞci zapewniającej pokrycie bieĪących
potrzeb operacyjnych w okresie dwunastu kolejnych miesiĊcy od daty niniejszego Prospektu.
Planowane inwestycje zamierzamy finansowaü zarówno ze Ğrodków pozyskanych z Oferty, w zakresie
wskazanym w Rozdziale „Wykorzystanie wpáywów z emisji”, jak i ze Ğrodków wáasnych, którymi dysponujemy
obecnie i które zostaną w przyszáoĞci wygenerowane z prowadzonej przez nas dziaáalnoĞci oraz ze Ğrodków
pochodzących z kredytów bankowych lub innego finansowania dáuĪnego.

55



DYWIDENDA
I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY


Zasady wypáaty dywidendy
Akcjonariusze mają prawo do udziaáu w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez
biegáego rewidenta, który zostaá przeznaczony do podziaáu przez Walne Zgromadzenie. Nasza zdolnoĞü
wypáacania dywidendy jest ustalana na podstawie jednostkowych sprawozdaĔ finansowych Spóáki
sporządzanych zgodnie z MSSF UE. MoĪemy wypáacaü dywidendy tylko wówczas, gdy ich wypáata (oraz ich
wysokoĞü) zostanie uchwalona przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 395
§1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno siĊ odbyü w ciągu szeĞciu miesiĊcy po upáywie roku
obrotowego, a zatem w przypadku naszej Spóáki do koĔca czerwca. Kwota dywidendy, którą wolno nam
wypáaciü za dany rok obrotowy nie moĪe przekroczyü sumy: (i) przeznaczonego do podziaáu zysku netto za dany
rok obrotowy; (ii) niepodzielonego zysku z lat ubiegáych; oraz (iii) kwot przeniesionych z utworzonych z zysku
kapitaáów zapasowego i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy, pomniejszonej
o niepokryte straty, akcje wáasne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny byü przeznaczone
z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego, moĪemy wypáacaü dywidendĊ za dany rok obrotowy tylko po uprzednim
dokonaniu nastĊpujących odpisów:
-

kwoty odpowiadającej 8% naszego zysku netto na obowiązkowy kapitaá zapasowy z zastrzeĪeniem,
Īe po osiągniĊciu przez tĊ rezerwĊ wartoĞci odpowiadającej 1/3 kapitaáu zakáadowego nie bĊdzie wymagane
dalsze asygnowanie Ğrodków na ten cel; oraz

-

kwoty przeznaczonej na kapitaá zapasowy ustalanej uznaniowo przez Akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu.

Nie istnieją Īadne ograniczenia, jak równieĪ uprzywilejowanie w zakresie wypáaty dywidendy. Zysk rozdziela
siĊ pomiĊdzy Akcjonariuszy w stosunku do posiadanej przez nich liczby Akcji.
Statut Spóáki upowaĪnia Zarząd do wypáaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za zgodą Rady
Nadzorczej.
Informacje o wypáacie dywidendy ogáaszane bĊdą w trybie raportów bieĪących. Prawo do dywidendy bĊdzie
przysáugiwaáo osobom, na których rachunkach bĊdą zapisane Akcje w dniu dywidendy.
Warunki wypáaty dywidendy odpowiadają zasadom przyjĊtym dla spóáek publicznych. Art. 348 § 3 KSH
stanowi, Īe walne zgromadzenie spóáki publicznej ustala dzieĔ dywidendy, tj. dzieĔ ustalenia prawa
do dywidendy oraz termin wypáaty dywidendy. DzieĔ dywidendy moĪe byü wyznaczony na dzieĔ powziĊcia
uchwaáy albo w okresie kolejnych trzech miesiĊcy licząc od tego dnia. Ponadto, stosownie do § 26 Regulaminu
GPW, emitent papierów wartoĞciowych dopuszczonych do obrotu gieádowego obowiązany jest informowaü
niezwáocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów wartoĞciowych
juĪ notowanych, jak równieĪ o podjĊtych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniaü z GPW te decyzje
w zakresie, w którym mogą mieü wpáyw na organizacjĊ i sposób przeprowadzania transakcji gieádowych.
PowyĪsze obowiązki znajdują zastosowanie w szczególnoĞci do wypáaty dywidendy.
Wypáata dywidendy nastĊpuje za poĞrednictwem systemu depozytowego KDPW.
Zgodnie z § 9 Rozdziaáu XIII Oddziaá 3 Szczegóáowych Zasad Obrotu Gieádowego, emitent jest obowiązany
bezzwáocznie powiadomiü GPW o podjĊciu uchwaáy o przeznaczeniu zysku na wypáatĊ dywidendy
dla akcjonariuszy, wysokoĞci dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypáaty dywidendy.
Ponadto § 91 Szczegóáowych Zasad Dziaáania KDPW nakáada na emitentów obowiązek poinformowania KDPW
o wysokoĞci dywidendy przypadającej na jedną akcjĊ, dniu ustalenia prawa do dywidendy (okreĞlonym
w przepisach KSH jako „dzieĔ dywidendy”) oraz terminie wypáaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2
Szczegóáowych Zasad Dziaáania KDPW, miĊdzy dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypáaty
dywidendy musi upáywaü co najmniej dziesiĊü dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW bieg tych terminów
oblicza siĊ biorąc pod uwagĊ dni robocze z wyáączeniem dni wolnych od pracy oraz sobót.
Od uzyskanych na terytorium Polski przychodów z dywidend pobiera siĊ zryczaátowany podatek dochodowy
w wysokoĞci 19% uzyskanego przychodu. WiĊcej informacji na ten temat znajduje siĊ w Rozdziale
„Opodatkowanie”.
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Obowiązkowe wpáaty z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpáatach z zysku przez jednoosobowe spóáki Skarbu
PaĔstwa, jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa oraz spóáki, w których wszystkie akcje są wáasnoĞcią Skarbu
PaĔstwa zobowiązane są do dokonywania na rzecz Skarbu PaĔstwa kwartalnych wpáat z zysku (definiowanego
jako zysk brutto ustalony zgodnie z MSSF UE pomniejszony o wartoĞü bieĪącego podatku dochodowego)
w wysokoĞci 15% tego zysku. Spóáka przestanie podlegaü powyĪszemu obowiązkowi z koĔcem miesiąca,
w którym nastąpi zbycie Akcji w trybie przepisów Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji.
Dywidenda za lata 2005-2007
Dywidenda za lata 2005-2006 wynosiáa odpowiednio: 17.515 tys. PLN za 2005 rok, co stanowiáo 47,58% zysku
netto Grupy Kapitaáowej (kwota ta w caáoĞci stanowiáa dywidendĊ wypáaconą zgodnie z zasadami okreĞlonymi
przez przepisy KSH); 62.317 tys. PLN za 2006 rok, co stanowiáo 30,48% zysku netto Grupy Kapitaáowej
(w tym kwota 38.550 tys. PLN to dywidenda wypáacona zgodnie z zasadami okreĞlonymi przez przepisy KSH,
a kwota 23.767 tys. PLN to kwota naliczona tytuáem obowiązkowej wpáaty z zysku).
W roku 2005 Spóáka nie dokonaáa obowiązkowej wpáaty z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ze wzglĊdu
na ujemną wartoĞü zysku brutto ustalonego zgodnie z MSSF UE pomniejszonego o wartoĞü bieĪącego podatku
dochodowego, bĊdącego podstawą do ustalenia wysokoĞci wpáaty.
Dnia 9 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ w sprawie podziaáu zysku netto za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Dywidenda za rok 2007 wynosi 88.630 tys. PLN.
Naliczenie obowiązkowej wpáaty z zysku za rok 2007 wyniosáo 6.885 tys. PLN. àączna kwota dywidendy
wynosi 95.515 tys. PLN, co stanowi 18,3% zysku netto Grupy Kapitaáowej za rok 2007.
Polityka w zakresie dywidendy
Zasadą naszej polityki w zakresie dywidendy jest realizowanie wypáat stosownie do wielkoĞci wypracowanego
zysku i naszych moĪliwoĞci finansowych. Zarząd zgáaszając propozycje dotyczące wypáaty dywidendy kieruje
siĊ koniecznoĞcią zapewnienia páynnoĞci finansowej oraz kapitaáu niezbĊdnego do rozwoju naszej dziaáalnoĞci.
Zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszáoĞci do Walnego Zgromadzenia o wypáatĊ Akcjonariuszom
dywidendy na poziomie od 30% do 60% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Spóáki sporządzonym zgodnie z MSSF UE. Wypáata dywidendy bĊdzie moĪliwa w sytuacji, gdy przewidywane
nakáady na rozwój i inwestycje, finansowane z kapitaáu wáasnego, okaĪą siĊ mniejsze niĪ przewidywany poziom
wolnych Ğrodków pieniĊĪnych w Spóáce w roku obrotowym, w którym przypada páatnoĞü dywidendy.
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KURSY WYMIANY WALUT

Kurs wymiany záotego do euro
PoniĪsza tabela przedstawia ogáoszone przez Narodowy Bank Polski, we wskazanych okresach, kursy Ğrednie,
najwyĪsze oraz najniĪsze, a takĪe kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiĊdzy záotym a euro
(w záotych za euro). Nie ma pewnoĞci, Īe wartoĞü záotego w rzeczywistoĞci odpowiada takiej wartoĞci euro lub,
Īe mogáa odpowiadaü lub mogáa byü przeliczona na euro po wskazanym kursie, po jakimkolwiek innym kursie,
bądĨ w ogóle wymieniona.
Kurs PLN/EUR
2003 ........................................................
2004 ........................................................
2005 ........................................................
2006 ........................................................
2007 ........................................................
2008: .......................................................
StyczeĔ ................................................
Luty......................................................
Marzec .................................................
KwiecieĔ ..............................................
Maj .......................................................
Czerwiec ..............................................
Lipiec ...................................................
SierpieĔ ................................................
WrzesieĔ ..............................................

Kurs Ğredni
4,398
4,534
4,025
3,895
3,783

Kurs najwyĪszy
4,717
4,915
4,276
4,107
3,939

3,608
3,583
3,537
3,444
3,407
3,376
3,260
3,288
3,371

Kurs najniĪszy
3,977
4,052
3,822
3,757
3,570

3,658
3,623
3,570
3,511
3,452
3,392
3,356
3,349
3,468

3,574
3,520
3,522
3,401
3,379
3,354
3,203
3,210
3,275

Na koniec okresu
4,717
4,079
3,860
3,831
3,582
3,626
3,520
3,526
3,460
3,379
3,354
3,203
3,346
3,408

ħródáo: Narodowy Bank Polski

W dniu 10 paĨdziernika 2008 r. kurs wymiany euro do záotego ogáoszony przez Narodowy Bank Polski wynosiá
3,555 PLN za 1 EUR.
Kurs wymiany záotego do dolara amerykaĔskiego
PoniĪsza tabela przedstawia ogáoszone przez Narodowy Bank Polski, we wskazanych okresach, kursy Ğrednie,
najwyĪsze oraz najniĪsze, a takĪe kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiĊdzy záotym a dolarem
amerykaĔskim (w záotych za dolara amerykaĔskiego). Nie zapewniamy jednak, Īe wartoĞü záotego
w rzeczywistoĞci odpowiada takiej wartoĞci dolara amerykaĔskiego lub, Īe mogáa odpowiadaü lub mogáa byü
przeliczona na USD po wskazanym kursie, po jakimkolwiek innym kursie bądĨ w ogóle wymieniona.
Kurs PLN/USD
2003 .....................................................
2004 .....................................................
2005 .....................................................
2006 .....................................................
2007 .....................................................
2008: ....................................................
StyczeĔ .............................................
Luty...................................................
Marzec ..............................................
KwiecieĔ ...........................................
Maj ....................................................
Czerwiec ...........................................
Lipiec ................................................
SierpieĔ .............................................
WrzesieĔ ...........................................

Kurs Ğredni
3,889
3,654
3,235
3,103
2,767

Kurs najwyĪszy
4,091
4,057
3,449
3,301
3,040

Kurs najniĪszy
3,671
2,972
2,907
2,863
2,426

Na koniec okresu
3,741
2,990
3,261
2,911
2,435

2,454
2,431
2,282
2,186
2,190
2,169
2,067
2,193
2,350

2,526
2,497
2,331
2,239
2,230
2,204
2,129
2,274
2,451

2,405
2,316
2,231
2,134
2,152
2,119
2,022
2,060
2,248

2,444
2,316
2,231
2,227
2,182
2,119
2,051
2,269
2,371

ħródáo: Narodowy Bank Polski

W dniu 10 paĨdziernika 2008 r. kurs wymiany záotego do dolara amerykaĔskiego ogáoszony przez Narodowy
Bank Polski wynosiá 2,612 PLN za 1 USD.

58



WYBRANE
DANE FINANSOWE I OPERACYJNE


PoniĪsze tabele przedstawiają wybrane dane finansowe na dzieĔ oraz za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006
oraz 2007 roku, jak równieĪ na dzieĔ oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku
w nastĊpującym formacie: (i) wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz bilansu Grupy
za kaĪde z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, które pochodzą ze Zbadanego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-3 do F-84 niniejszego
Prospektu oraz wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz bilansu Grupy za okres
zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-161 do F-236 niniejszego Prospektu; oraz
(ii) wybrane pozycje z rachunku zysków i strat oraz bilansu Elektrowni Kozienice za kaĪde z lat zakoĔczonych
31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, które pochodzą ze Zbadanego Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-95 do F-158 niniejszego Prospektu oraz wybrane pozycje
z rachunku zysków i strat oraz bilansu Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
zamieszczonego na stronach od F-239 do F-297 niniejszego Prospektu. Ponadto przedstawiamy Niezbadane
Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., które pokazują jak
wyglądaáyby nasze skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. gdyby transakcja
nabycia 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice z dnia 10 paĨdziernika 2007 r. miaáa miejsce
w dniu 1 stycznia 2007 r.
Zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podlegaáo badaniu a Niezbadane Póároczne Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe podlegaáo przeglądowi przez KPMG Audyt Sp. z o.o., zgodnie z normami
wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanymi przez Krajową RadĊ Biegáych Rewidentów w Polsce oraz
MiĊdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zbadane Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
podlegaáo badaniu, a Niezbadane Póároczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe podlegaáo przeglądowi
przez Deloitte Audyt Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami wykonywania zawodu biegáego
rewidenta oraz przepisami Ustawy o RachunkowoĞci.
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Spóáka nabyáa od Skarbu PaĔstwa 100% akcji w Elektrowni Kozienice. PowyĪsze
nabycie stanowiáo transakcjĊ pomiĊdzy dwoma podmiotami znajdującymi siĊ pod wspólną kontrolą, poniewaĪ
zarówno ENEA, jak i Elektrownia Kozienice byáy takĪe jednoosobowymi spóákami Skarbu PaĔstwa. Nabycie
akcji w Elektrowni Kozienice zostaáo rozliczone w ksiĊgach rachunkowych Spóáki wedáug wartoĞci ksiĊgowych.
Nasz skonsolidowany bilans na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. obejmuje aktywa i pasywa Elektrowni Kozienice
rozliczone wedáug wartoĞci ksiĊgowych, a nasz skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r. obejmuje przychody oraz koszty Elektrowni Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika
2007 r. Na skutek powyĪszego nabycia nastąpiáa znacząca zmiana aktywów, pasywów i zysków Grupy,
powodująca, Īe Spóáka staáa siĊ „emitentem o záoĪonej historii finansowej” w rozumieniu Rozporządzenia
w Sprawie Prospektu.
Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy sporządzone wyáącznie dla zilustrowania,
w jaki sposób nabycie 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice przez GrupĊ mogáoby wpáynąü
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane w oparciu o zasady (politykĊ) rachunkowoĞci
stosowane przez GrupĊ w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy koĔczący
siĊ 31 grudnia 2007 r. Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy sporządzone
zgodnie z wymogami Rozporządzenia w Sprawie Prospektu wyáącznie w celach ilustracyjnych i nie jest ich
celem przedstawienie jak faktycznie wyglądaáyby nasze skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r. gdyby transakcja faktycznie miaáa miejsce w dniu 1 stycznia 2007 r. ani prognozowanie
naszych wyników dziaáalnoĞci oraz warunków finansowych dla jakichkolwiek przyszáych okresów.
Niniejszy rozdziaá naleĪy analizowaü áącznie z informacjami zawartymi w Rozdziale „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju” oraz w Zbadanych i Niezbadanych Sprawozdaniach
Finansowych, jak równieĪ notach do tych sprawozdaĔ, które zostaáy zamieszczone w innej czĊĞci niniejszego
Prospektu.
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Informacje finansowe Grupy i niezbadane

skonsolidowane informacje finansowe pro forma
Dane z niezbadanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 oraz 2008 roku
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

(niezbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaĪy .................................................................................................................................
Podatek akcyzowy .........................................................................................................................................

2.544.643
-

3.153.278
(114.692)

Przychody ze sprzedaĪy netto .....................................................................................................................

2.544.643

3.038.586

Pozostaáe przychody operacyjne ....................................................................................................................
Amortyzacja .................................................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych .................................................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów ..........................................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy ............................................................................................................
Usáugi przesyáowe ..........................................................................................................................................
Inne usáugi obce .............................................................................................................................................
Podatki i opáaty ..............................................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..................................................................
Pozostaáe koszty operacyjne ..........................................................................................................................

65.110
(200.392)
(294.580)
(124.235)
(1.339.227)
(409.878)
(71.521)
(90.607)
(1.116)
(57.510)

40.709
(322.270)
(505.240)
(646.540)
(871.203)
(381.911)
(122.865)
(79.889)
(2.250)
(51.287)

Zysk operacyjny ...........................................................................................................................................

20.687

95.840

Koszty finansowe ...........................................................................................................................................
Przychody finansowe .....................................................................................................................................
Udziaáy w (stratach) zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw wáasnoĞci ...............

(6.313)
13.014
(428)

(16.214)
41.633
(428)

Zysk przed opodatkowaniem ......................................................................................................................

26.960

120.831

Podatek dochodowy .......................................................................................................................................

425.068

(29.870)

Zysk netto okresu sprawozdawczego .........................................................................................................

452.028

90.961

Z tego:
przypadający na Akcjonariuszy .....................................................................................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci .............................................................................................................
Zysk netto przypisany do Akcjonariuszy .......................................................................................................
Liczba Akcji ...................................................................................................................................................

451.908
120
451.908
221.594.900

91.036
(75)
91.036
348.220.557

Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) .......................................................................................

2,04

0,26

Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) .........................................................................

2,04

0,26

EBITDA
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008
(w tys. PLN)

EBITDA(1) ...................................................................................................................................................

221.079

418.110

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku
oraz niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
(zbadane)
Przychody ze sprzedaĪy netto .............................................................
Pozostaáe przychody operacyjne .........................................................
Amortyzacja ........................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych ......................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych
towarów...............................................................................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy .................................................

4.614.659
33.204
(398.341)
(478.540)
(158.822)
(2.330.546)
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2006

2007

(zbadane)
(zbadane)
(w tys. PLN)
5.383.742
5.455.804
52.304
69.020
(403.464)
(470.557)
(491.541)
(626.981)
(170.194)
(2.826.508)

(467.631)
(2.644.120)

Pro forma 2007
(niezbadane)
6.294.912
76.785
(638.123)
(784.676)
(1.093.674)
(2.409.541)





Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2005
(zbadane)

Usáugi przesyáowe ...............................................................................
Inne usáugi obce ..................................................................................
Podatki i opáaty ...................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .......
Pozostaáe koszty operacyjne ...............................................................

2007

Pro forma 2007

(zbadane)
(zbadane)
(w tys. PLN)
(958.135)
(806.395)
(142.805)
(187.831)
(124.671)
(154.539)
(13.421)
(7.149)
(74.463)
(73.280)

(897.791)
(153.632)
(119.863)
(21.647)
(39.515)

(niezbadane)
(808.772)
(256.342)
(199.323)
(8.328)
(71.361)

Zysk operacyjny ................................................................................

49.166

230.844

76.341

101.557

Koszty finansowe ................................................................................
Przychody finansowe ..........................................................................
Udziaáy w (stratach) zyskach jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw wáasnoĞci .................................................
Zysk przed opodatkowaniem ...........................................................
Podatek dochodowy ............................................................................

(17.908)
21.109

(15.811)
34.639

(12.387)
44.982

(31.300)
74.501

79

(129)

147

147

52.446
(15.633)

249.543
(45.096)

109.083
412.593

144.905
406.550

Zysk netto okresu sprawozdawczego ..............................................

36.813

204.447

521.676

551.455

Z tego:
przypadający na Akcjonariuszy ..........................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci ..................................................
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
ĝrednia waĪona liczby akcji zwykáych ...............................................

36.289
524
36.289
221.594.900

203.636
811
203.636
221.594.900

521.514
162
521.514
250.042.308

551.293
162
-

Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ............................

0,16

0,92

2,09

-

Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ..............

0,16

0,92

2,09

-

EBITDA
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006
(w tys. PLN)

2005
EBITDA(1)..........................................................................................

447.507

634.308

2007
546.898

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Skonsolidowane dane bilansowe na dzieĔ 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
Na dzieĔ 31 grudnia
2005
(zbadane)
Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe..........................................................................
UĪytkowanie wieczyste gruntów .............................................................
NieruchomoĞci inwestycyjne ...................................................................
WartoĞci niematerialne.............................................................................
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw
wáasnoĞci ..................................................................................................
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy ..............................................
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek
zysków i strat ...........................................................................................
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe ..................................
Razem ......................................................................................................
Aktywa obrotowe
Zapasy ......................................................................................................
ĝwiadectwa pochodzenia energii .............................................................
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe ..................................
NaleĪnoĞci z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego ............................
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy ..............................................
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci ..................

2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

Na dzieĔ 30 czerwca
2007
(zbadane)

2008
(niezbadane)
(w tys. PLN)

5.374.535
9.545
32.930
5.189

5.316.272
10.290
25.736
5.060

7.871.161
13.366
4.332
40.518
5.207

7.765.075
13.587
4.249
38.860
4.779

13.047

9.405

14.981

14.985

1.606
113
5.436.965

1.617
104
5.368.484

1.379
129
7.951.073

1.043
900
7.843.478

40.740
5.124
598.731
663
-

44.255
624.984
2.845
3.568
-

149.065
715.110
7.531
3.292
49.323

217.940
766.444
501
3.000
163.543
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2005
(zbadane)

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty .........................................................
Razem ......................................................................................................

Na dzieĔ 31 grudnia
2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

2007

Na dzieĔ 30 czerwca
2008

(zbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

63.783
709.041

351.719
1.027.371

940.792
1.865.113

959.234
2.110.662

RAZEM AKTYWA

6.146.006

6.395.855

9.816.186

9.954.140

Kapitaá wáasny przypadający na Akcjonariuszy jednostki
dominującej
Kapitaá podstawowy.................................................................................
Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną ................
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji .....................................
Zyski zatrzymane .....................................................................................
Razem ......................................................................................................

368.170
901.110
2.926.242
4.195.522

368.170
901.110
3.088.596
4.357.876

494.796
1.801.078
901.110
3.566.227
6.763.211

494.796
1.794.908
1.144.585
3.562.906
6.997.195

Udziaáy mniejszoĞci ................................................................................
Kapitaá wáasny razem ............................................................................

5.032
4.200.554

6.002
4.363.878

3.164
6.766.375

2.912
7.000.107

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania dáugoterminowe
Kredyty i poĪyczki ...................................................................................
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania ......
Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego ..........................................
Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych .............
Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ...........................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i obciąĪenia ...................................
Razem ......................................................................................................

23.194
100
6
581.503
398.081
184.896
2.483
1.190.263

30.987
100
148
621.142
362.826
201.169
860
1.217.232

184.376
19
453
684.593
170.747
335.766
11.236
1.387.190

154.473
20
722
721.798
127.749
422.094
9.702
1.436.558

107.913
552.273
257
24.912
1.864
60.217

26.559
575.782
68
26.077
66.540
62.116

69.244
787.702
296
28.426
22.945
102.023

61.703
780.075
472
25.815
11.080
131.346

7.753
755.189

5.123
52.480
814.745

514.920
66.638
70.427
1.662.621

290.878
127.590
88.516
1.517.475

Razem zobowiązania ..............................................................................

1.945.452

2.031.977

3.049.811

2.954.033

RAZEM PASYWA .................................................................................

6.146.006

6.395.855

9.816.186

9.954.140

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i poĪyczki ...................................................................................
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania ......
Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego ..........................................
Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych .............
Zobowiązania z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego .......................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego
nabycia akcji ............................................................................................
Rezerwy na Ğwiadectwa pochodzenia energii .........................................
Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i inne obciąĪenia ...........................
Razem ......................................................................................................

Informacje finansowe Elektrowni Kozienice
Dane z rachunku zysków i strat za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 oraz 2008 roku
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ..................................................................................................................
Podatek akcyzowy .........................................................................................................................................

2007

2008

(niezbadane)

(niezbadane)

(w tys. PLN)
878.633
(105.841)

1.000.675
(114.692)

Przychody ze sprzedaĪy netto .....................................................................................................................

772.792

885.983

Pozostaáe przychody operacyjne ....................................................................................................................
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych ..............
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ..................................................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii .........................................................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ......................................................................................................................
Usáugi przesyáowe ..........................................................................................................................................
Inne usáugi obce .............................................................................................................................................
Podatki i opáaty ..............................................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..................................................................

12.585
(111.248)
(82.832)
(453.511)
(23.333)
(1.492)
(53.632)
(28.047)
(1.045)

3.415
(111.361)
(108.018)
(535.184)
(1.736)
(1.315)
(62.282)
(28.724)
(193)
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Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008



(niezbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Pozostaáe koszty operacyjne ..........................................................................................................................

(1.080)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ..................................................................................................................

29.157

(7.930)
32.655

Koszty finansowe ...........................................................................................................................................
Przychody finansowe .....................................................................................................................................

(12.124)
14.864

(8.145)
19.525

Zysk przed opodatkowaniem ......................................................................................................................

31.897

44.035

Podatek dochodowy .......................................................................................................................................

(6.456)

(10.485)

Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku ........................................................................................

25.441

33.550

Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ......................................................................................................

(13.560)

(6.170)(1)

Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wypáaty z zysku .................................................................

11.881

27.380

(1)

Korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wpáaty z zysku za rok 2007.

EBITDA
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008
(w tys. PLN)

EBITDA(1) ................................................................................................................................................

140.405

144.016

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Dane z rachunku zysków i strat za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

(zbadane)

2007

(zbadane)
(w tys. PLN)
2.078.363
(246.765)
1.831.598
63.950

(zbadane)

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ........................................................................
Podatek akcyzowy ...............................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ..............................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne ..........................................................................
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz
nieruchomoĞci inwestycyjnych ............................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ........................................................
ZuĪycie materiaáów i energii ...............................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ............................................................................
Usáugi przesyáowe ................................................................................................
Inne usáugi obce ...................................................................................................
Podatki i opáaty ....................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ........................
Pozostaáe koszty operacyjne ................................................................................

1.855.544
(225.332)
1.630.212
33.845

1.892.787
(229.718)
1.663.069
20.988

(214.759)

(212.555)

(224.485)

(164.439)
(959.869)
(55.022)
(3.691)
(137.945)
(64.889)
(2.120)
(16.330)

(184.502)
(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)
(968)
(39.888)

(202.264)
(1 010.470)
(49.106)
(3.264)
(95.438)
(61.600)
(2.368)
(15.148)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ........................................................................

44.993

42.900

19.914

Przychody finansowe ...........................................................................................
Koszty finansowe .................................................................................................

50.234
(45.574)

27.059
(32.543)

44.313
(26.885)

Zysk przed opodatkowaniem ............................................................................

49.653

37.415

37.342

Podatek dochodowy .............................................................................................

(11.509)

(7.788)

(6.300)

Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku ..............................................

38.144

29.627

31.042

Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ............................................................

(9.537)

(11.649)

(17.771)

Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wpáaty z zysku .........................

28.607

17.978

13.271
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EBITDA


Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

EBITDA(1) .......................................................................................................

2006
(w tys. PLN)

259.752

255.455

2007
244.399

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Dane bilansowe na dzieĔ 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
Na dzieĔ 31 grudnia

Na dzieĔ 30 czerwca

2005

2006

2007

2008

(zbadane)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe..........................................................................
WartoĞci niematerialne.............................................................................
NieruchomoĞci inwestycyjne ...................................................................
Pozostaáe inwestycje finansowe...............................................................
Aktywa trwaáe razem .............................................................................

2.818 827
7.509
4.862
6.968
2.838.166

2.764.374
16.974
4.472
6.968
2.792.788

2.611.312
21.746
4.332
6.344
2.643.734

2.568.917
20.090
4.249
6.348
2.599.604

Aktywa obrotowe
Zapasy ......................................................................................................
Inwestycje finansowe ...............................................................................
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe .................................
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty .........................................................
Aktywa obrotowe razem........................................................................

106.286
368.380
182.888
176.237
833.791

126.982
352.728
176.774
165.285
821.769

97.554
49.323
134.367
411.018
692.262

178.578
163.543
231.507
228.387
802.015

RAZEM AKTYWA ................................................................................

3.671.957

3.614.557

3.335.996

3.401.619

PASYWA
Kapitaá wáasny
Kapitaá podstawowy.................................................................................
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji .....................................
Zyski zatrzymane .....................................................................................
Kapitaá wáasny razem ............................................................................

468.241
514.920
1.460.657
2.443.818

468.241
514.920
1.461.685
2.444.846

468.241
514.920
1.460.726
2.443.887

468.241
514.920
1.435.037
2.418.198

Zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek ...........................................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych ....................
Rezerwy ...................................................................................................
Podatek odroczony ...................................................................................
Zobowiązania dáugoterminowe razem .................................................
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek ...........................................
Zobowiązania z tytuáu podatku dochodowego ........................................
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe .............................
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych ...................................
Rezerwy krótkoterminowe .......................................................................
Przychody przyszáych okresów a tytuáu dotacji rządowych ....................
Zobowiązania krótkoterminowe razem ...............................................
Razem zobowiązania ..............................................................................

486.020
54.318
8.860
322.990
872.188
75.115
251.976
28.335
525
355.951
1.228.139

409.073
67.296
10.109
313.580
800.058
75.130
12.267
254.066
27.362
828
369.653
1.169.711

173.295
86.595
7.178
10.387
297.193
574.648
40.975
4.280
240.429
30.052
946
779
317.461
892.109

148.295
98.329
7.615
9.531
295.430
559.200
45.201
7.009
326.445
30.854
14.130
582
424.221
983.421

RAZEM PASYWA .................................................................................

3.671.957

3.614.557

3.335.996

3.401.619
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ
I FINANSOWEJ ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU


PoniĪszy przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju zostaá przygotowany na podstawie:
(i) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych Grupy za kaĪde
z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, jak równieĪ za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 i 2008 roku; (ii) rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych
Elektrowni Kozienice za kaĪde z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, jak równieĪ za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku; (iii) niezbadanych skonsolidowanych informacji
finansowych pro forma Grupy za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., przedstawiających dane dotyczące
Grupy tak, jak gdyby transakcja nabycia 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice z dnia
10 paĨdziernika 2007 r. miaáa miejsce w dniu 1 stycznia 2007 r. Ten rozdziaá naleĪy czytaü áącznie z naszymi
Zbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz Niezbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi wraz
z zaáączonymi informacjami dodatkowymi, jak równieĪ z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych
czĊĞciach niniejszego Prospektu. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowoĞci, zgodnie z którymi zostaáy
sporządzone Zbadane Sprawozdania Finansowe oraz Niezbadane Sprawozdania Finansowe znajduje siĊ
w niniejszym Rozdziale, w punkcie „WaĪniejsze polityki ksiĊgowe”.
PoniĪszy przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju zawiera takĪe stwierdzenia
dotyczące przyszáoĞci, w szczególnoĞci w zakresie planowanych przez nas nakáadów inwestycyjnych. Nasze
rzeczywiste wyniki, w tym poziom nakáadów inwestycyjnych, mogą istotnie róĪniü siĊ od tych, które są omawiane
w takich stwierdzeniach dotyczących przyszáoĞci. Czynniki, które mogą spowodowaü lub przyczyniü siĊ do takich
róĪnic obejmują, w szczególnoĞci te, które są omawiane poniĪej lub w innych czĊĞciach niniejszego Prospektu,
w tym w punkcie „Stwierdzenia dotyczące przyszáoĞci” we wstĊpie do niniejszego Prospektu oraz w Rozdziale
„Czynniki ryzyka”.
Dane liczbowe zamieszczone w niniejszym Rozdziale zostaáy zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku,
za wyjątkiem danych podanych w tysiącach záotych, które zostaáy zaokrąglone do najbliĪszej liczby caákowitej.
Informacje ogólne
W ramach naszej podstawowej dziaáalnoĞci zajmujemy siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej, jej dystrybucją
i obrotem, które to dziaáalnoĞci prowadzimy na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE – organ
powoáany do wykonywania zadaĔ z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji w sektorze energetycznym. Grupa prowadzi ponadto dziaáalnoĞü uzupeániającą w stosunku
do podstawowego zakresu dziaáalnoĞci.
Wytwarzanie
Wytwarzaniem energii elektrycznej w naszej Grupie zajmuje siĊ gáównie Elektrownia Kozienice, która weszáa
w skáad naszej Grupy w paĨdzierniku 2007 roku. Elektrownia Kozienice posiada áączną moc osiągalną brutto
2.880 MW i jest najwiĊkszą w Polsce pod tym wzglĊdem elektrownią opalaną wĊglem kamiennym. Od stycznia
2008 roku Elektrownia Kozienice rozpoczĊáa takĪe wytwarzanie energii ze Ĩródeá odnawialnych (poprzez
wspóáspalanie biomasy). Elektrownia Kozienice wytworzyáa w 2007 roku 12,4 TWh energii elektrycznej brutto,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 6,2 TWh energii elektrycznej brutto.
Wytwarzaniem energii elektrycznej ze Ĩródeá odnawialnych zajmuje siĊ przede wszystkim nasza spóáka zaleĪna
– Elektrownie Wodne. àączna moc osiągalna dwudziestu naleĪących do nas elektrowni wodnych wynosi
56 MW. Wytworzyáy one w 2007 roku áącznie 0,1 TWh energii elektrycznej brutto, a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. áącznie 0,08 TWh energii elektrycznej brutto. Wedáug danych ARE
za 2007 rok nasz udziaá w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 7,9%,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 8,3%. Zgodnie z Niezbadanymi
Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma Grupy w ramach
segmentu wytwarzania stanowiáy 18,8% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy
miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu
wytwarzania stanowiáy 4,2% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy
segmentami w Grupie).
Dystrybucja
Za dystrybucjĊ energii elektrycznej w naszej Grupie odpowiada ENEA Operator, która peáni funkcjĊ operatora
systemu dystrybucyjnego. Sieü dystrybucyjna ENEA Operator obejmuje swym zasiĊgiem obszar okoáo 20%
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powierzchni kraju, zlokalizowany w póánocno-zachodniej czĊĞci Polski. ENEA Operator dysponuje liniami

energetycznymi o dáugoĞci ponad 123.000 km (wraz z przyáączami) oraz okoáo 33.500 stacjami
elektroenergetycznymi. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w dystrybucji energii elektrycznej
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 11,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. –
12%. Zgodnie z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku
przychody pro forma Grupy w ramach segmentu dystrybucji stanowiáy 35,1% áącznych przychodów
ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym
Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu dystrybucji stanowiáy 38,4% áącznych przychodów ze sprzedaĪy
netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie).
Obrót
W ramach naszej Grupy hurtowy obrót energią elektryczną oraz sprzedaĪ energii elektrycznej odbiorcom
koĔcowym naleĪy do ENEA. W 2007 roku ENEA sprzedaáa ponad 17 TWh energii do okoáo 2,3 mln odbiorców
koĔcowych, w tym okoáo 0,8 TWh klientom przyáączonym do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych
innych niĪ ENEA Operator. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. sprzedaĪ energii przez
ENEA ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco: sprzedano ponad 8,8 TWh do okoáo 2,3 mln odbiorców koĔcowych, w tym
okoáo 0,5 TWh klientom przyáączonym do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych innych niĪ ENEA
Operator. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 14,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
14,7%. W okresie objĊtym Zbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi dziaáalnoĞü w zakresie obrotu energią
elektryczną prowadziáa takĪe Elektrownia Kozienice oraz, do 31 sierpnia 2007 r., EnergoPartner. Zgodnie
z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma
Grupy w ramach segmentu obrotu stanowiáy 41,5% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem
sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym
Sprawozdaniem Finansowym za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody Grupy
w ramach segmentu obrotu stanowiáy 53% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy
miĊdzy segmentami w Grupie).
Pozostaáa dziaáalnoĞü
Ponadto spóáki z naszej Grupy prowadzą dziaáalnoĞü dodatkową wobec podstawowej dziaáalnoĞci wymienionej
powyĪej, w tym, miĊdzy innymi, zajmują siĊ: (i) budową, rozbudową, modernizacjami i remontami sieci
i urządzeĔ energetycznych; (ii) projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedaĪą urządzeĔ i aparatury
elektrycznej i energetycznej; (iii) usáugami związanymi z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego
napiĊcia; (iv) usáugami transportowymi (w tym sprzedaĪą oraz serwisem i naprawą pojazdów mechanicznych
oraz wynajmem Ğrodków transportu); oraz (v) dziaáalnoĞcią socjalną (obiekty turystyczne, ochrona zdrowia).
Zgodnie z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody
pro forma Grupy w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci stanowiáy 4,6% áącznych przychodów ze sprzedaĪy
netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
przychody Grupy w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci stanowiáy 4,4% áącznych przychodów
ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie).
W latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. najistotniejsze dla segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci, pod wzglĊdem przychodów, zysków
i EBITDA, byáy nastĊpujące spóáki: (i) BHU prowadząca handel hurtowy i detaliczny materiaáami elektrycznymi
i elektroenergetycznymi; (ii) ENERGOBUD Leszno zajmująca siĊ budową, rozbudową, modernizacją
i remontami sieci oraz urządzeĔ energetycznych; (iii) ENEOS Ğwiadcząca usáugi związane z konserwacją
oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego napiĊcia; (iv) AUTO-STYL prowadzący sprzedaĪ detaliczną pojazdów
mechanicznych, akcesoriów, paliw, obsáugĊ i naprawĊ pojazdów mechanicznych oraz wynajem Ğrodków
transportu; (v) Energomiar Sp. z o.o. prowadzący dziaáalnoĞü w zakresie produkcji, konserwacji, montaĪu
i wzorcowania liczników energii elektrycznej; (vi) BUT prowadząca sprzedaĪ oraz kompleksową obsáugĊ
urządzeĔ informatycznych, pomiarowych i telekomunikacyjnych, a takĪe Ğwiadcząca usáugi informatyczne; oraz
(vii) Energetyka Wysokich i NajwyĪszych NapiĊü EWiNN Sp. z o.o. Ğwiadcząca elektroenergetyczne usáugi
eksploatacji, modernizacji oraz budowy sieci elektroenergetycznych Ğrednich, wysokich i najwyĪszych napiĊü.
Istotne trendy rynkowe oraz czynniki mające wpáyw na wyniki naszej dziaáalnoĞci
Do dnia niniejszego Prospektu nastĊpujące istotne trendy rynkowe miaáy istotny wpáyw na wyniki naszej
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ciągu bĊdą miaáy taki istotny wpáyw w przyszáoĞci.
dziaáalnoĞci i przewidujemy, Īe w dalszym

Trendy makroekonomiczne w polskiej gospodarce
Caáa dziaáalnoĞü Spóáki prowadzona jest w Polsce, a tym samym trendy makroekonomiczne w polskiej
gospodarce, a w szczególnoĞci ogólny rozwój gospodarczy oraz rozwój na rynkach, na których Spóáka prowadzi
dziaáalnoĞü miaáy w przeszáoĞci oraz bĊdą miaáy w przyszáoĞci znaczący wpáyw na nasze wyniki. Od chwili
przystąpienia do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój
gospodarczy, przy rocznej stopie inflacji poniĪej 4,5%, (chociaĪ w 2008 roku nastąpiá jej wzrost), spadającym
bezrobociu i stabilnym popycie krajowym (dane GUS).
Wedáug danych GUS, w okresie I-IV kwartaáu 2007 roku wzrost PKB osiągnąá wartoĞü 6,6%, najwyĪszą
od 1997 roku, a stopa bezrobocia wyniosáa 11,4%, co stanowi najniĪszy wskaĨnik od 1999 roku. Wzrostowi
gospodarczemu towarzyszyáy relatywnie niski poziom inflacji w wysokoĞci 2,5% (chociaĪ w okresie I póárocza
2008 roku inflacja wzrosáa ponad 4%) oraz wzrost Ğredniego wynagrodzenia brutto o 9,2% (w stosunku do roku
2006) rok do roku (dane GUS). Wysoki wzrost PKB byá wynikiem przyspieszenia szczególnie w sektorze
przemysáowym (wzrost o 7,5%) i budowlanym (wzrost o 16,4%). ħródáa rozwoju gospodarczego (przywrócenie
popytu na inwestycje, stabilny i wysoki wzrost konsumpcji oraz szybko rosnący eksport), sugerują, Īe aktualne
trendy ekonomiczne są stabilne (dane GUS).
Wedáug danych ARE w latach 2003-2007 zuĪycie energii elektrycznej w Polsce znacząco wzrosáo, przy Ğredniej
rocznej stopie wzrostu w wysokoĞci okoáo 2,2%. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
zuĪycie energii wzrosáo o okoáo 1,9% w stosunku do okresu szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonego 30 czerwca 2007 r.
Wzrost ten jest skutkiem kilku czynników wáącznie z ogólnym wzrostem PKB i wyĪszym zapotrzebowaniem
na energiĊ elektryczną kilku sektorów przemysáowych, rosnącą liczbą centrów handlowych i mieszkaĔ, a takĪe
wzrastającym zapotrzebowaniem na energiĊ ze strony gospodarstw domowych ze wzglĊdu na wzrost
zamoĪnoĞci spoáeczeĔstwa i wyĪszą czĊstotliwoĞü korzystania z domowych urządzeĔ elektrycznych
i elektronicznych. Widoczne czynniki wzrostu gospodarczego (popyt na towary inwestycyjne, stabilny i szybki
wzrost konsumpcji, dynamiczny wzrost eksportu) mogą sugerowaü stabilnoĞü aktualnych trendów rozwoju
i mogą spowodowaü wyĪszy popyt na energiĊ elektryczną ze strony gospodarstw domowych z powodu dalszego
wzrostu zamoĪnoĞci spoáeczeĔstwa.
Ceny energii elektrycznej
Ceny energii elektrycznej ksztaátowane są przez wiele czynników, a w szczególnoĞci przez czynniki rynkowe
i regulacyjne. Nasze koszty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej (oraz, w pewnym zakresie, takĪe inne
koszty) są w znaczącym stopniu staáe, a tym samym nie mamy moĪliwoĞci ich obniĪenia w przypadku spadku
cen energii elektrycznej. Przewidujemy, Īe gáównymi czynnikami ksztaátującymi ceny energii elektrycznej
w Polsce bĊdą:
-

koszty paliw, w tym gáównie ceny wĊgla oraz, w mniejszym zakresie, gazu w Polsce;

-

inwestycje w modernizacjĊ zakáadów wytwórczych wymuszone przepisami w zakresie ochrony Ğrodowiska
oraz inwestycje w nowe moce wytwórcze, a w szczególnoĞci zastĊpowanie zuĪytych jednostek wytwórczych;

-

inwestycje w system przesyáowy, który obecnie charakteryzuje siĊ brakiem silnych poáączeĔ
miĊdzysystemowych z innymi krajami, co skutkuje tym, Īe import energii elektrycznej nie stanowi istotnego
elementu dodatkowej podaĪy energii elektrycznej i bezpieczeĔstwa dostaw dla odbiorców koĔcowych; oraz

-

europejski system handlu emisjami.

Tabela poniĪej przedstawia Ğrednie hurtowe i detaliczne ceny energii elektrycznej w latach 2003-2007.
PLN/MWh
Ceny hurtowe ................................
Spóáki wytwarzające energiĊ.........
àącznie ..........................................
- w ramach KDT .......................
- poza KDT ................................
Ceny w handlu – kupno.................
Ceny detaliczne .............................
Spóáki wytwarzające energiĊ.........
- w ramach TPA .........................
- poza TPA .................................
Ceny w handlu – sprzedaĪ.............

2003

2004

2005

2006

2007

Dynamika
2007/2003

143,83
166,68
123,84
120,60

139,08
160,29
118,69
114,63

137,78
183,64
116,44
113,41

138,46
170,69
119,20
116,53

142,79
176,63
127,20
124,41

99,28
105,97
102,71
103,16

112,66
164,14
122,06

116,65
161,70
117,15

119,60
166,32
115,03

125,16
168,87
118,14

138,62
173,84
126,25

123,04
105,90
103,43

ħródáo: URE
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W przeszáoĞci podstawowy wpáyw na
 poziom cen energii elektrycznej w Polsce miaáy KDT, które byáy uwaĪane

za jedną z najwaĪniejszych barier dla rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Wedáug danych
ARE, udziaá energii o cenach ustalonych w KDT wynosiá w 1999 roku okoáo 70%, a w 2007 roku okoáo 32%
caákowitego wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców. W związku z wejĞciem w Īycie
Ustawy o Rozwiązaniu KDT obowiązujące KDT zostaáy rozwiązane z dniem 1 kwietnia 2008 r. (szerzej, patrz
Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” - „Rozwiązanie KDT”). Obecnie system prawny zakáada istnienie wolnego
rynku hurtowego energii elektrycznej, a ceny obowiązujące na rynku konkurencyjnym mają zasadnicze
znaczenie dla naszych przychodów i wyników finansowych. PoniewaĪ konkurencyjny rynek energii elektrycznej
jest stosunkowo nowym zjawiskiem w Polsce trudno jest przewidzieü, jakim wahaniom ceny energii elektrycznej
bĊdą podlegaáy w przyszáoĞci.
Taryfy
Decyzje Prezesa URE w zakresie zatwierdzania taryf mają i w przyszáoĞci bĊdą mieü istotny wpáyw na poziom
osiąganych przez nas przychodów. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. okoáo 92% przychodów ze sprzedaĪy
(po wyeliminowaniu przychodów ze sprzedaĪy uzyskanych przez ElektrowniĊ Kozienice) stanowiáy przychody,
których wysokoĞü byáa zaleĪna od cen i stawek opáat zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE.
Obecnie jesteĞmy zobowiązani do przedkáadania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf w zakresie
sprzedaĪy energii elektrycznej gospodarstwom domowym oraz w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla
odbiorców przyáączonych do naszej sieci dystrybucyjnej, z tytuáu których osiągnĊliĞmy 55,4% áącznych
przychodów ze sprzedaĪy (po wyeliminowaniu przychodów ze sprzedaĪy uzyskanych przez ElektrowniĊ
Kozienice) w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2007 r., a 53,1% w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa URE z dnia 29 wrzeĞnia 2008 r. docelowo przewiduje siĊ
uwolnienie cen energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych, jednak nie stanie siĊ to od 1 stycznia
2009 r., a wtedy, gdy zostanie wzmocniona pozycja odbiorcy koĔcowego, konkurencja oraz pozycja
i uprawnienia organu regulacyjnego. Nie przewiduje siĊ takiego zwolnienia w zakresie usáug dystrybucyjnych
energii elektrycznej do odbiorców przyáączonych do naszej sieci, z tytuáu których osiągnĊliĞmy 42,0% naszych
przychodów ze sprzedaĪy (po wyeliminowaniu przychodów ze sprzedaĪy uzyskanych przez ElektrowniĊ
Kozienice) za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. (w latach poprzednich udziaá ten wynosiá 45,8% w 2005 roku
oraz 43,7% w 2006 roku). W latach 2005-2007 udziaá iloĞciowy odbiorców z grup taryfowych G zuĪywających
energiĊ elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w áącznej sprzedaĪy ksztaátowaá siĊ na podobnym
poziomie, tj. 27% w 2005 roku, 25% w 2006 roku oraz 25% w 2007 roku, 25% w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
Sposób kalkulacji taryf ma zapewniaü przedsiĊbiorstwu energetycznemu pokrycie planowanych na dany okres
taryfowy kosztów uznanych przez Prezesa URE za uzasadnione oraz uzyskanie okreĞlonej marĪy (w obrocie)
lub zwrotu z kapitaáu (w dystrybucji), przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opáat. Taka sytuacja powoduje, Īe Prezes URE, co do zasady, dąĪy
do ograniczania wzrostu cen i stawek opáat, które podlegają zatwierdzeniu, a ich ostateczna wysokoĞü jest
przedmiotem, czĊsto dáugotrwaáych, uzgodnieĔ z przedsiĊbiorstwami energetycznymi.
W praktyce taryfy są zatwierdzane najczĊĞciej na okres jednego roku. Dodatkowo, Prezes URE wyznacza
dáugoĞü okresów regulacyjnych (od 3 do 5 lat), dla których okreĞla modelowy poziom kosztów uznanych
za uzasadnione. W przypadku poniesienia w trakcie okresu regulacyjnego dodatkowych kosztów, które nie
zostaáy uwzglĊdnione w modelu lub zostaáy uwzglĊdnione w niĪszej wysokoĞci, mamy ograniczone moĪliwoĞci
uwzglĊdnienia takich kosztów w taryfie. W praktyce Prezes URE akceptuje korektĊ taryfy tylko w przypadku
znaczącego wzrostu kosztów z przyczyn od nas niezaleĪnych. Przykáadowo, z taką sytuacją mieliĞmy
do czynienia na początku 2008 roku, kiedy to ENEA Operator wystąpiáa z wnioskiem o podwyĪszenie stawek
opáat za usáugi dystrybucji energii elektrycznej. Wnioskowana zmiana taryfy dla tej Spóáki zostaáa zatwierdzona
przez Prezesa URE w dniu 16 kwietnia 2008 r. i obowiązuje od 1 maja 2008 r.
Co do zasad ksztaátowania taryf patrz szerzej Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” - „Taryfy”.
Koszty paliw
Ceny paliw w duĪej mierze decydują o konkurencyjnoĞci poszczególnych technologii wytwarzania energii
elektrycznej na rynku. Podstawowym paliwem uĪywanym do wytwarzania energii elektrycznej przez nasze
podstawowe aktywa wytwórcze – ElektrowniĊ Kozienice – jest wĊgiel kamienny. Koszty wĊgla stanowiáy,
odpowiednio, 47% w 2005 roku, 46% w 2006 roku, 50% w 2007, oraz 53% w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r., kosztów operacyjnych Elektrowni Kozienice w zakresie wytwarzania.
Procentowy udziaá kosztów wĊgla we wszystkich kosztach, zarówno operacyjnych, jak i finansowych, bez
podatku akcyzowego, wyniósá odpowiednio 46% w 2005 roku, 45% w 2006 roku, 49% w 2007 roku, oraz 53%
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30 czerwca 2008 r. W zakresie dostaw wĊgla jesteĞmy uzaleĪnieni
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym


od czterech dostawców, z czego najwiĊkszy dostarczyá nam w 2007 roku ponad 57% tego surowca w ujĊciu
iloĞciowym, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 52,7%. Polski rynek dostaw wĊgla
jest wysoce zmonopolizowany przez spóáki naleĪące do Skarbu PaĔstwa, naszego gáównego akcjonariusza, które
kontrolują zdecydowaną wiĊkszoĞü krajowych dostaw wĊgla w ujĊciu iloĞciowym. Na temat rynku paliw patrz
szerzej Rozdziaá „Otoczenie rynkowe” - „Dostarczanie paliw”.
W ostatnich latach poziom cen wĊgla systematycznie rósá. PoniĪsza tabela przedstawia Ğrednie ceny roczne
oraz ceny w czwartym kwartale za wĊgiel energetyczny ponoszone na wytwarzanie energii elektrycznej
w Polsce w latach 2003-2007.
2003
ĝrednia
àączna
cena z
kosztem
transportu
(PLN/t)
Cena loco
kopalnia
(PLN/t)

2004
IV
kwartaá

ĝrednia

2005
IV
kwartaá

ĝrednia

2006
IV
kwartaá

2007

ĝrednia

IV
kwartaá

ĝrednia

IV
kwartaá

140,74

142,80

145,87

147,90

153,77

156,91

159,57

166,54

160,12

161,66

127,17

131,30(1)

133,03

134,31(1)

142,72

145,52(1)

144,52(1)

146,54(1)

148,66(1)

153,27(1)

ħródáo: ARE i Agencja Rozwoju Przemysáu
(1)

Ceny wĊgla na dzieĔ 31 grudnia.

Uprawnienia do emisji dwutlenku wĊgla
Nasza dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania energii elektrycznej jest w znacznym stopniu uzaleĪniona od poziomu
przydzielonych nam uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla i innych gazów oraz substancji na okreĞlony okres
rozliczeniowy. Przydziaá uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla jest dokonywany w drodze rozporządzenia
w sprawie krajowego planu dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji przyjmowanego przez
RadĊ Ministrów, po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej. Produkcja energii elektrycznej skutkująca
przekroczeniem przyznanych nam iloĞci posiadanych uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla moĪe siĊ wiązaü
z naáoĪeniem na nas kary pieniĊĪnej. W latach 2005-2007 Elektrownia Kozienice otrzymaáa przydziaá
uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla w nastĊpującej wysokoĞci: (i) w 2005 roku w wysokoĞci 10.538.600 t,
z czego wykonaáa 10.243.459 t; (ii) w 2006 roku w wysokoĞci 10.538.600 t, z czego wykonaáa 10.846.565 t;
(iii) w 2007 roku w wysokoĞci 10.538.600 t, z czego wykonaáa 10.546.967. àączny przydziaá uprawnieĔ do
emisji dwutlenku wĊgla dla Elektrowni Kozienice w latach 2005-2007 wyniósá 31.615.800 t, z czego
Elektrownia Kozienice wykonaáa w sumie 31.636.991 t. 1 lipca 2008 r. zostaáo przyjĊte Rozporządzenie
w Sprawie KPRU na lata 2008-2012. Przewiduje ono dla Elektrowni Kozienice uprawnienia do emisji
dwutlenku wĊgla w iloĞci 9,6 mln ton rocznie, co stanowi spadek o 8,6% w stosunku do lat 2005-2007. Przy
obecnej wielkoĞci i sprawnoĞci mocy wytwórczych Elektrowni Kozienice, ten poziom uprawnieĔ emisji
dwutlenku wĊgla odpowiada produkcji energii elektrycznej na poziomie okoáo 11,2 TWh brutto rocznie,
tj. o 9,7% mniej niĪ iloĞü energii elektrycznej, którą Elektrownia Kozienice wytworzyáa w 2007 roku. Z uwagi
na fakt, iĪ Rozporządzenie w Sprawie KPRU zostaáo przyjĊte bez uprzedniej akceptacji Komisji Europejskiej,
publikacja Rozporządzenia w Sprawie KPRU, a tym samym jego wejĞcie w Īycie, zostaáy wstrzymane.
Począwszy od 2013 roku spodziewane jest caákowite zniesienie nieodpáatnych przydziaáów uprawnieĔ do emisji
dwutlenku wĊgla i zastąpienie ich systemem licytacji przeprowadzanych przez paĔstwa czáonkowskie Unii
Europejskiej (patrz Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” - „Uprawnienia do emisji”). W wyniku ograniczenia
przydziaáów do emisji dwutlenku wĊgla na lata 2008-2012, a takĪe w przypadku caákowitego zniesienia
bezpáatnych przydziaáów uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla w latach nastĊpnych koszty wytwarzania energii
elektrycznej znacząco wzrosną z uwagi na koniecznoĞü zakupu dodatkowych uprawnieĔ na wolnym rynku.
W przypadku ograniczonej liczby przyznanych uprawnieĔ do emisji moĪemy byü zmuszeni do zmniejszenia
iloĞci wytwarzanej energii bądĨ zwiĊkszenia kosztów produkcji. Ponadto, z uwagi na uwarunkowania prawne,
moĪe zaistnieü koniecznoĞü dokonania dodatkowych inwestycji niezbĊdnych w celu zmniejszenia emisji
dwutlenku wĊgla.
ĝwiadectwa pochodzenia energii
Przepisy Prawa Energetycznego nakáadają na nas obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Prezesowi URE Ğwiadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych
Ĩródáach oraz wytworzenia energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa (kogeneracji) lub do
wniesienia opáat zastĊpczych. IloĞü niezbĊdnych do uzyskania i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia wynika
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z przepisów prawa i jest obliczana jako procent energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom koĔcowym. Udziaá

ten bĊdzie rósá w kolejnych latach. Ponadto wzrastaü moĪe iloĞü energii elektrycznej sprzedawanej przez nas
odbiorcom koĔcowym. Posiadane przez nas Ĩródáa energii odnawialnej lub wytwarzanej w kogeneracji
pozwalają jedynie w niewielkim stopniu na wykonanie przez nas obowiązków w zakresie umorzenia Ğwiadectw
pochodzenia. W konsekwencji jesteĞmy zmuszeni zaopatrywaü siĊ w Ğwiadectwa pochodzenia od osób trzecich
lub wnosiü opáaty zastĊpcze, których wysokoĞü corocznie siĊ zwiĊksza. Z uwagi na brak wystarczającego
potencjaáu Ĩródeá wytwarzających taką energiĊ w Polsce, naleĪy liczyü siĊ ze wzrostem cen Ğwiadectw
pochodzenia na rynku, co moĪe skutkowaü znaczącym wzrostem kosztów naszej dziaáalnoĞci.
Spóáka w latach 2005-2007 wykonaáa obowiązek w zakresie energii odnawialnej w caáoĞci poprzez umorzenie
Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych. PoniĪsza tabela przedstawia zestawienie iloĞciowe
umorzonych przez nas Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych.
Rok

Sposób realizacji obowiązku

2005*
2006
2007

umorzenie Ğwiadectw pochodzenia
umorzenie Ğwiadectw pochodzenia
umorzenie Ğwiadectw pochodzenia

IloĞü
MWh
455.430,205
580.978,512
829.116,027

*
Ze wzglĊdu na uwarunkowania prawne realizacja obowiązku poprzez umorzenie Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych lub poniesienie opáaty
zastĊpczej obowiązywaáa od IV kwartaáu 2005 roku. W okresie od I do III kwartaáu 2005 roku rozliczenie obowiązku odbywaáo siĊ poprzez zakup energii
wyprodukowanej w Ĩródáach odnawialnych. Tabela obejmuje realizacjĊ obowiązku w okresie caáego 2005 roku.

PoniĪsza tabela przedstawia zestawienie iloĞciowe umorzonych przez nas Ğwiadectw pochodzenia energii
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz poniesionej opáaty zastĊpczej.
Rok

Sposób realizacji obowiązku

2007
2007

umorzenie Ğwiadectw pochodzenia
poniesiona opáata zastĊpcza

IloĞü
MWh
832.337,910
496.119,825

PoniĪsza tabela przedstawia zestawienie iloĞciowe umorzonych Ğwiadectw pochodzenia energii wytworzonej
w jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi oraz poniesionej opáaty zastĊpczej.
Rok

Sposób realizacji obowiązku

2007
2007

umorzenie Ğwiadectw pochodzenia
poniesiona opáata zastĊpcza

IloĞü
MWh
20.000,000
44.410,072

Zmiany regulacyjne
Nasza dziaáalnoĞü jest prowadzona w otoczeniu podlegającym szczególnej regulacji prawnej. Na naszą sytuacjĊ
mają i w przyszáoĞci bĊdą mieü wpáyw przepisy Prawa Energetycznego, regulacje Unii Europejskiej oraz
konwencje miĊdzynarodowe, w szczególnoĞci z zakresu ochrony Ğrodowiska. Ponadto na naszą dziaáalnoĞü
miaáa i nadal bĊdzie miaáa wpáyw polityka prowadzona przez Prezesa URE oraz inne organy publiczne,
w szczególnoĞci podejmowane przez takie organy w stosunku do nas decyzje indywidualne, w tym w zakresie
zatwierdzania taryf oraz innych obowiązków regulacyjnych. Ponadto najwiĊkszy wpáyw na wyniki Spóáki miaáy
nastĊpujące czynniki i zmiany regulacyjne: (i) peána liberalizacja rynku energii elektrycznej; (ii) implementacja
Dyrektywy 2003/54/WE w sprawie wspólnych zasad wewnĊtrznego rynku energii elektrycznej; (iii) coroczne
zwiĊkszanie obowiązkowego udziaáu w sprzedaĪy odbiorcom koĔcowym energii pochodzącej ze Ĩródeá
odnawialnych oraz produkowanej w kogeneracji; (iv) wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz związane z nim opracowywanie na poszczególne
okresy Krajowego Planu Rozdziaáu UprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla; a takĪe (v) likwidacja KDT.
Planowane obecnie zmiany przepisów prawnych zasadniczo zmierzają do zwiĊkszenia wymogów w zakresie
ochrony Ğrodowiska naturalnego (w tym w zakresie efektywnoĞci energetycznej, uprawnieĔ do emisji,
obowiązków w zakresie Ğwiadectw pochodzenia; patrz szerzej Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne”).
SezonowoĞü
SprzedaĪ energii elektrycznej w ciągu roku podlega wahaniom sezonowym, a w rezultacie wpáywa na iloĞü
dostarczanej energii. SprzedaĪ i dystrybucja energii wzrasta w miesiącach zimowych i spada w miesiącach
letnich. UzaleĪnione jest to od temperatury otoczenia oraz dáugoĞci dnia. Zakres tych wahaĔ wyznaczają niskie
temperatury oraz krótsze dni zimą oraz wyĪsze temperatury i dáuĪsze dni latem. SezonowoĞü sprzedaĪy energii
i dystrybucji w znacznie wiĊkszym stopniu dotyczy odbiorców z zespoáów grup taryfowych G (zuĪywających
energiĊ elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych), aniĪeli odbiorców z sektora przemysáowego.
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Wpáyw nakáadów inwestycyjnych 
DziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej charakteryzuje siĊ wysokim poziomem
nakáadów inwestycyjnych, jednak w duĪej mierze ponoszone przez nas nakáady inwestycyjne (zwáaszcza
na dziaáalnoĞü dystrybucyjną) przekáadają siĊ wprost na wysokoĞü generowanych przez nas przychodów.
Nakáady inwestycyjne Elektrowni Kozienice wyniosáy za lata zakoĔczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r.
oraz 31 grudnia 2005 r., jak równieĪ za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., odpowiednio,
55,6 mln PLN, 138,5 mln PLN, 140,8 mln PLN oraz 56,3 mln PLN, a nakáady inwestycyjne w zakresie
dziaáalnoĞci dystrybucyjnej wyniosáy odpowiednio 321,4 mln PLN, 292,1 mln PLN, 317,1 mln PLN oraz
136,5 mln PLN. àączne nakáady inwestycyjne planowane na lata 2008-2010 w majątek dystrybucyjny wynoszą
okoáo 1,5 mld PLN, natomiast nakáady inwestycyjne w majątek wytwórczy w Elektrowni Kozienice w tym
samym okresie wynoszą 1,3 mld PLN. Poziom nakáadów inwestycyjnych miaá w przeszáoĞci i bĊdzie miaá
w przyszáoĞci istotny wpáyw na poziom przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych z naszej dziaáalnoĞci operacyjnej
w zakresie wytwarzania i dystrybucji oraz poziom amortyzacji Ğrodków trwaáych wykazywany w Zbadanych
i Niezbadanych Sprawozdaniach Finansowych. Szczegóáowe informacje na temat nakáadów inwestycyjnych
poniesionych przez nas w latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku oraz nakáadów
inwestycyjnych planowanych przez nas w przyszáoĞci znajdują siĊ w niniejszym Rozdziale w punkcie „Nakáady
inwestycyjne”.
Inwentaryzacja zapasów wĊgla kamiennego
Przed przejĊciem Elektrowni Kozienice przez ENEA, wewnĊtrzna komórka Elektrowni Kozienice dokonywaáa
szacunków zapasów wĊgla kamiennego przy wykorzystaniu metodologii statystycznej. W 2006 r. ujĊto
w ksiĊgach rachunkowych Elektrowni Kozienice nadwyĪkĊ wĊgla w wysokoĞci 37,3 mln PLN. Z chwilą
wáączenia do Grupy, ENEA zainstalowaáa w Elektrowni Kozienice systemy pomiaru wagowego w celu poprawy
precyzji sprawozdawczoĞci w zakresie zapasów wĊgla. Nasze nowe systemy waĪenia wĊgla dokonują pomiaru
wĊgla przed poddaniem procesowi spalania, a niezaleĪni eksperci dokonują kwartalnych obmiarów
skáadowanych zapasów wĊgla. PowyĪsze metody pozwolą na dokáadniejsze pomiary naszych zapasów wĊgla,
jednak wyniki tych pomiarów mogą byü obarczone marginesem báĊdu.
Istotne akwizycje i reorganizacje
Poza omówionymi powyĪej trendami rynkowymi oraz czynnikami mającymi wpáyw na wyniki naszej
dziaáalnoĞci, nastĊpujące akwizycje i reorganizacje miaáy istotny wpáyw na wyniki naszej dziaáalnoĞci
w ostatnich trzech latach obrotowych:
Nabycie Elektrowni Kozienice
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Spóáka staáa siĊ jednostką dominującą w stosunku do Elektrowni Kozienice
w wyniku nabycia od Skarbu PaĔstwa 100% akcji Elektrowni Kozienice w zamian za nowowyemitowane Akcje.
Na dzieĔ dokonania transakcji 100% akcji obu jednostek, tj. Spóáki oraz Elektrowni Kozienice, byáo wáasnoĞcią
Skarbu PaĔstwa, tym samym podmioty te znajdowaáy siĊ pod wspólną kontrolą. Z uwagi na ten fakt, podjĊliĞmy
decyzjĊ o rozliczeniu tej transakcji wedáug wartoĞci ksiĊgowych. W związku z powyĪszym nasz skonsolidowany
bilans na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. obejmuje aktywa i pasywa Elektrowni Kozienice rozliczone wedáug wartoĞci
ksiĊgowej, a nasz rachunek zysków i strat obejmuje przychody i koszty Elektrowni Kozienice począwszy
od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. Z powyĪszych powodów dane finansowe wykazane w naszych Zbadanych
Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. nie są w peáni
porównywalne z danymi zawartymi w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. (patrz punkt „WaĪniejsze polityki ksiĊgowe” - „Poáączenia/nabycia jednostek
gospodarczych znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą” w niniejszym Rozdziale). Nabycie Elektrowni Kozienice
spowodowaáo takĪe wydzielenie w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym segmentu
dziaáalnoĞci „Wytwarzanie”, w ramach którego ujmowane są, poza danymi finansowymi dotyczącymi
dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice, dane finansowe dotyczące dziaáalnoĞci Elektrowni Wodnych.
Na skutek nabycia Elektrowni Kozienice nastąpiáa znacząca zmiana brutto naszych aktywów, pasywów
i zysków, powodująca, Īe staliĞmy siĊ „emitentem o záoĪonej historii finansowej” w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia w Sprawie Prospektu. W związku z powyĪszym, w celu umoĪliwienia inwestorom dokonania
prawidáowej oceny naszej sytuacji finansowej i perspektyw, zamieĞciliĞmy w niniejszym Prospekcie Zbadane
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe oraz Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma oraz
zamieĞciliĞmy w niniejszym Rozdziale oddzielne omówienie wyników dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice za lata
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zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006
 oraz 2007 roku, jak równieĪ za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 i 2008 roku. Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. aktywa Elektrowni Kozienice stanowiáy 34,0%
áącznych aktywów caáej Grupy, natomiast zysk operacyjny osiągniĊty przez ElektrowniĊ Kozienice za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. stanowiá 19,6% zysku operacyjnego caáej Grupy zgodnie z Niezbadanymi
Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma za ten sam okres. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
aktywa Elektrowni Kozienice stanowiáy 34,2% áącznych aktywów caáej Grupy, natomiast zysk operacyjny
osiągniĊty przez ElektrowniĊ Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. stanowiá
34,1% zysku operacyjnego caáej Grupy zgodnie z Niezbadanymi Póárocznymi Skonsolidowanymi
Sprawozdaniami Finansowymi.
Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy przygotowane wyáącznie dla
zilustrowania, w jaki sposób nabycie 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice przez GrupĊ
mogáoby wpáynąü na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o zasady (politykĊ)
rachunkowoĞci stosowane przez GrupĊ w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok
obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r., gdyby transakcja nabycia 100% akcji w kapitale zakáadowym
Elektrowni Kozienice z dnia 10 paĨdziernika 2007 r. miaáa miejsce w dniu 1 stycznia 2007 r. Niezbadane
Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma zostaáy sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia
w Sprawie Prospektu wyáącznie w celach ilustracyjnych i nie okreĞlają, jakie byáyby faktycznie nasze
skonsolidowane wyniki finansowe za okres zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., gdyby transakcja nabycia Elektrowni
Kozienice w rzeczywistoĞci miaáa miejsce 1 stycznia 2007 r. i nie jest ich celem okreĞlenie naszych
skonsolidowanych wyników finansowych za jakiekolwiek przyszáe okresy. W szczególnoĞci z uwagi fakt,
Īe począwszy od 2008 roku zdecydowana wiĊkszoĞü energii elektrycznej wytwarzanej przez ElektrowniĊ
Kozienice jest nabywana przez ENEA, wysokoĞü przychodów wykazanych w Niezbadanych Skonsolidowanych
Informacjach Finansowych Pro Forma moĪe w sposób znaczący odbiegaü od wysokoĞci przychodów, które
zostaną przez nas osiągniĊte w 2008 roku i w latach nastĊpnych.
Wydzielenie ENEA Operator
Stosownie do przepisów Prawa Energetycznego, byliĞmy zobowiązani do prawnego wydzielenia ze swoich
struktur operatora systemu dystrybucyjnego, wyposaĪając go w majątek dystrybucyjny. Przekazanie majątku
dystrybucyjnego nastąpiáo 30 czerwca 2007 r. w drodze wniesienia do ENEA Operator aportu w postaci
wyodrĊbnionego organizacyjnie oddziaáu samodzielnie sporządzającego bilans. Z uwagi na fakt, Īe transakcja
wydzielenia dziaáalnoĞci dystrybucyjnej dotyczyáa podmiotów pozostających pod wspólną kontrolą (na dzieĔ
dokonania transakcji 100% udziaáów w ENEA Operator stanowiáo wáasnoĞü ENEA) podjĊliĞmy decyzjĊ
o rozliczeniu tej transakcji wedáug wartoĞci ksiĊgowych. W wyniku powyĪszego wydzielenia wartoĞü
podatkowa naszych Ğrodków trwaáych wzrosáa o 2.256,0 mln PLN, w wyniku czego rozwiązaliĞmy rezerwĊ na
odroczony podatek dochodowy w wysokoĞci 428,6 mln PLN, co miaáo istotny wpáyw na zysk netto z naszej
dziaáalnoĞci za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. (patrz punkt „WaĪniejsze polityki ksiĊgowe” „Poáączenia/nabycia jednostek gospodarczych znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą” w niniejszym Rozdziale
oraz Nota 22 do Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego).
Istotne zdarzenia, które wystąpiáy po dniu 30 czerwca 2008 r.
ObniĪenie kapitaáu zakáadowego Spóáki
W związku z komercjalizacją oraz planowaną prywatyzacją Spóáki dotychczasowym pracownikom ENEA
przysáuguje uprawnienie do nieodpáatnego nabycia od Skarbu PaĔstwa do 15% Akcji. Ponadto, w wyniku
konsolidacji Elektrowni Kozienice polegającej na wniesieniu 100% akcji Elektrowni Kozienice na kapitaá
zakáadowy ENEA obecni i byli pracownicy Elektrowni Kozienice uzyskali uprawnienie do otrzymania
ekwiwalentu lub nieodpáatnego nabycia Akcji. Z uprawnienia do otrzymania ekwiwalentu skorzystaáo okoáo
2.169 osób, a z uprawnienia do nieodpáatnego nabycia Akcji skorzystaáo okoáo 1.388 osób. Ekwiwalent prawa
do nieodpáatnego nabycia Akcji stanowi wynagrodzenie naleĪne z tytuáu umorzenia Akcji.
W dniu 1 sierpnia 2008 r. Walne Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ w sprawie umorzenia 10.594.129 Akcji Serii B
o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda oraz uchwaáĊ w sprawie obniĪenia kapitaáu zakáadowego Spóáki
o 10.594.129 PLN, tj. z kwoty 348.220.557 PLN do kwoty 337.626.428 PLN. Sąd rejestrowy dokonaá rejestracji
przedmiotowej zmiany w dniu 5 wrzeĞnia 2008 r. (patrz takĪe Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy” „Uprawnienie do nieodpáatnego nabycia Akcji lub wypáaty ekwiwalentu”).

72

kosztów osieroconych
Zaliczka z tytuáu rekompensaty na pokrycie

W sierpniu 2008 roku dokonana zostaáa wpáata wnioskowanej przez ElektrowniĊ Kozienice zaliczki z tytuáu
rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych powstaáych w związku z przedterminowym rozwiązaniem
Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. za II kwartaá 2008 r. w wysokoĞci 31,1 mln PLN. Kosztami osieroconymi
są wydatki niepokryte przychodami stanowiące róĪnicĊ pomiĊdzy ceną energii elektrycznej ustaloną
na podstawie KDT a ceną energii elektrycznej na wolnym rynku. Na podstawie Ustawy o Rozwiązaniu KDT
Elektrownia Kozienice bĊdzie miaáa moĪliwoĞü uzyskania rekompensat na pokrycie kosztów osieroconych.
Rekompensaty są wypáacane w trakcie roku w formie zaliczek, których wysokoĞü moĪe podlegaü korekcie na
mocy decyzji Prezesa URE na warunkach okreĞlonych w Ustawie o Rozwiązaniu KDT (patrz Rozdziaá
„Otoczenie Regulacyjne” - „Rozwiązanie KDT”). Maksymalna wysokoĞü kosztów osieroconych dla Elektrowni
Kozienice zostaáa ustalona na kwotĊ 623,6 mln PLN (wysokoĞü ta zostaáa okreĞlona dla okresu 2007-2014).
JednakĪe zdaniem Zarządu Elektrownia Kozienice moĪe nie otrzymaü zaliczek na pokrycie kosztów
osieroconych w 2009 roku z uwagi na przewidywany wzrost cen energii.
W Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, zgodnie z polityką rachunkowoĞci
stosowaną w Grupie (patrz punkt „WaĪniejsze polityki ksiĊgowe” - „Rekompensaty na pokrycie kosztów
osieroconych”), ujĊto w ramach przychodów ze sprzedaĪy netto czĊĞü rekompensaty związaną z poniesionymi
w tym okresie kosztami osieroconymi, w wysokoĞci 18,6 mln PLN.
Kary pieniĊĪne naáoĪone przez Prezesa UOKiK
Decyzją Prezesa UOKiK z dnia 12 wrzeĞnia 2008 r. koĔczącą postĊpowanie w sprawie obciąĪania odbiorców
energii dwukrotną opáatą abonamentową za miesiąc styczeĔ 2008 roku, ENEA zostaáa zobowiązana do zapáaty
kary pieniĊĪnej w wysokoĞci 160.000 PLN. Spóáka záoĪyáa odwoáanie od przedmiotowej decyzji w dniu
30 wrzeĞnia 2008 r. Ponadto decyzją Prezesa UOKiK z dnia 30 wrzeĞnia 2008 r. koĔczącą postĊpowanie
w sprawie naduĪywania pozycji dominującej poprzez raĪące naruszanie terminów wydawania warunków
przyáączania oraz okreĞlanie zakresu wpáywu projektowanej farmy wiatrowej na system elektroenergetyczny,
ENEA Operator zostaáa zobowiązana do zapáaty kary pieniĊĪnej w wysokoĞci 11.626.160 PLN.
Od przedmiotowej decyzji ENEA Operator zamierza wnieĞü odwoáanie. Szczegóáowe informacje na temat
powyĪszych postĊpowaĔ zostaáy zamieszczone w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” - „Istotne postĊpowania
prawne” - „Sprawy przed organami administracji”.
Poza zdarzeniami opisanymi powyĪej, w okresie od dnia 30 czerwca 2008 r. do daty niniejszego Prospektu
nie nastąpiáy Īadne znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Grupy.
Pomimo, Īe zasady dotyczące cen transferowych przyjĊte przez GrupĊ po nabyciu Elektrowni Kozienice miaáy
wpáyw na jednostkowe wyniki finansowe ENEA w lipcu 2008 roku, a wyniki te nie są porównywalne
z jednostkowymi wynikami ENEA z lipca 2007 roku ze wzglĊdu na efekt restrukturyzacji ujĊty w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym w 2007 roku, Zarząd uwaĪa, Īe powyĪsze czynniki nie bĊdą istotne dla
skonsolidowanych wyników finansowych Grupy w drugiej poáowie 2008 roku.
WaĪniejsze polityki ksiĊgowe
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu przyjĊcia pewnych zaáoĪeĔ
i dokonania szacunków, które wpáywają na wykazane kwoty aktywów, pasywów, przychodów ze sprzedaĪy oraz
kosztów dziaáalnoĞci oraz inne pozycje sprawozdania finansowego. ZaáoĪenia i szacunki oparte są na
doĞwiadczeniu i najlepszej wiedzy Zarządu na temat historycznych, bieĪących i przyszáych zdarzeĔ i dziaáaĔ,
i są dokonywane na podstawie dostĊpnych Zarządowi informacji.
PoniĪej przedstawiamy polityki ksiĊgowe stosowane przez SpóákĊ, w których szacunki Zarządu mają istotny
wpáyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. JeĪeli faktyczne wyniki bĊdą w znacznym zakresie róĪniü
siĊ od szacunków i prognoz dokonanych przez Zarząd, moĪe to mieü istotny wpáyw na treĞü naszych sprawozdaĔ
finansowych w przyszáoĞci. Opis stosowanych przez SpóákĊ zasad rachunkowoĞci znajduje siĊ w Nocie nr 2,
do Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Poáączenia/nabycia jednostek gospodarczych znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą
Transakcje poáączenia jednostek znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą są wyáączone spod zakresu uregulowaĔ
standardów MSSF UE. W tej sytuacji, zgodnie z zaleceniem zawartym w MSR 8 „Zasady (polityka)
rachunkowoĞci, zmiany wartoĞci szacunkowych i korygowanie báĊdów”, wobec braku szczegóáowych
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powinna sama opracowaü odpowiednie zasady rachunkowoĞci dla
uregulowaĔ wewnątrz MSSF UE, jednostka

tego typu transakcji. Poáączenia/nabycia jednostek gospodarczych znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą
są rozliczane przez GrupĊ wedáug wartoĞci ksiĊgowych w drodze sumowania poszczególnych pozycji
odpowiednich aktywów i pasywów áączących siĊ spóáek, wedáug stanu na dzieĔ poáączenia/nabycia,
po uprzednim doprowadzeniu ich wartoĞci do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyáączeĔ kapitaáu
wáasnego spóáki przejĊtej oraz ewentualnych wzajemnych naleĪnoĞci i zobowiązaĔ áączących siĊ spóáek.
Ewentualne róĪnice pomiĊdzy wartoĞcią wyemitowanych udziaáów (lub wartoĞcią zapáaty za przejĊte aktywa
netto) a wartoĞcią ksiĊgową aktywów netto przejmowanej spóáki są rozliczane w kapitaáach wáasnych Grupy.
Grupa konsoliduje przychody i koszty nabywanej jednostki gospodarczej począwszy od dnia uzyskania kontroli
nad nabywaną jednostką gospodarczą. Koszty poniesione w związku z poáączeniem ujmuje siĊ w rachunku
zysków i strat.
Rzeczowe aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe wyceniane są wedáug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego
o zakumulowaną amortyzacjĊ oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci. Grupa wybraáa
fakultatywne wyáączenie MSSF 1 i przyjĊáa, na dzieĔ 1 stycznia 2004 r., tj. na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE,
wartoĞü godziwą wybranych pozycji rzeczowych aktywów trwaáych za domniemany koszt.
Prawa do emisji dwutlenku wĊgla
Prawa do emisji dwutlenku wĊgla przyznane nieodpáatnie w Krajowym Planie Rozdziaáu UprawnieĔ jak równieĪ
prawa zakupione stanowią wartoĞci niematerialne i prawne z tym, Īe prawa otrzymane nieodpáatnie ujmowane
są w wartoĞci zerowej natomiast prawa nabyte w cenie zakupu.
Rezerwa na rzeczywistą emisjĊ dwutlenku wĊgla rozpoznana jest w wartoĞci zerowej pod warunkiem,
Īe rzeczywista emisja nie przekracza posiadanych przez nas iloĞci praw do emisji przypadających na dany rok.
JeĪeli rzeczywista emisja przekracza posiadaną przez nas iloĞü praw do emisji tworzymy rezerwĊ na zakup praw
do emisji dwutlenku wĊgla w wysokoĞci odpowiadającej udziaáowi energii wyprodukowanej w stosunku
do wielkoĞci planowanej rocznej produkcji energii, wedáug wartoĞci rynkowej praw do emisji dwutlenku wĊgla
na dzieĔ bilansowy.
Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki praw do emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaĪy tych praw.
Koszty finansowania zewnĊtrznego
Koszty finansowania zewnĊtrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostaáy
poniesione.
Zapasy
Zapasy wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia nie wyĪszym od ceny sprzedaĪy netto. Koszt
ustala siĊ z zastosowaniem metody FIFO („pierwsze przyszáo-pierwsze wyszáo”), a w odniesieniu do paliwa
produkcyjnego wedáug metody ĞredniowaĪonej.
Ujmowanie przychodu
Przychody ze sprzedaĪy ujmuje siĊ w wartoĞci godziwej zapáaty otrzymanej lub naleĪnej, po pomniejszeniu
o podatek od towarów i usáug, rabaty i upusty.
Przychody ze sprzedaĪy energii i usáug dystrybucji
Przychody ze sprzedaĪy energii i usáug dystrybucyjnych ujmuje siĊ w momencie dostawy energii lub usáug
dystrybucji do odbiorcy. Dla celów ustalenia wielkoĞci przychodów za okres pomiĊdzy datą ostatniego
fakturowania a datą bilansową dokonywany jest szacunek przychodów, który wykazywany jest w bilansie
w pozycji naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe. Oszacowanie wielkoĞci sprzedaĪy energii
nierozliczonej odbywa siĊ na podstawie danych zawartych w ostatniej wystawionej przed koĔcem roku
obrotowego fakturze rozliczeniowej, dotyczącej okresu bezpoĞrednio poprzedzającego okres objĊty szacunkiem.
Szacunek wykonuje siĊ indywidualnie dla kaĪdego odbiorcy. ZuĪycie energii elektrycznej szacuje siĊ jako
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iloczyn Ğredniodobowego zuĪycia  i iloĞci dni pozostających do koĔca roku obrotowego, licząc od dnia
ostatniego odczytu rozliczeniowego.
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów ujmuje siĊ, gdy jednostka przekazaáa znaczące ryzyko i korzyĞci
wynikające z wáasnoĞci towarów i materiaáów oraz istnieje prawdopodobieĔstwo uzyskania korzyĞci
ekonomicznych z tytuáu transakcji.
Rezerwy
Rezerwy tworzone są na pewne lub o duĪym stopniu prawdopodobieĔstwa przyszáe zobowiązania, których
kwotĊ moĪna w sposób wiarygodny oszacowaü, a w szczególnoĞci na straty z transakcji gospodarczych w toku,
w tym z tytuáu udzielonych gwarancji, porĊczeĔ, operacji kredytowych, skutków toczącego siĊ postĊpowania
sądowego.
Rezerwy na przyszáe odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci
Grupa, oprócz rezerw na postĊpowania sądowe dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomoĞci, tworzy
rezerwy na roszczenia o charakterze przedsądowym zgáoszone przez wáaĞcicieli nieruchomoĞci, na których
znajdują siĊ sieci dystrybucyjne i urządzenia z nimi związane. Szacowanie wartoĞci odszkodowaĔ obejmuje
potencjalną wypáatĊ odszkodowaĔ za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu lub czynszu dzierĪawnego
i dokonywane jest przez sáuĪby techniczne Grupy w oparciu o indywidualne analizy zgáoszonych roszczeĔ.
Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska
Elektrownia Kozienice po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla i popioáu ma obowiązek dokonania
rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ Elektrownia Kozienice posiada duĪe, niezapeánione obszary
skáadowiska przewidywany termin rekultywacji bĊdzie miaá miejsce w 2060 roku. Przyszáe oszacowane koszty
rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia
2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5% oraz na dzieĔ 30 czerwca
2008 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6%. WartoĞü rezerwy na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. wyniosáa
7,6 mln PLN (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. – 8,9 mln PLN). Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska aktualizowana
jest póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do jej oszacowania.
Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej
W procesie spalania wĊgla Elektrownia Kozienice uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ
popioáowo-ĪuĪlową. W związku z faktem, Īe Elektrownia Kozienice ponosi koszt wydania mieszanki, tworzymy
odpowiednią rezerwĊ na ten cel. Przyszáe oszacowane koszty wydania lub skáadowania mieszanki popioáowoĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz
31 grudnia 2005 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5% oraz na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. przy
uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6%. WartoĞü rezerwy na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. wyniosáa
3,0 mln PLN (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. – 2,5 mln PLN). Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania
mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej aktualizowana jest póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach
przyjĊtych do jej oszacowania.
Rezerwa na zakup praw do emisji dwutlenku wĊgla
Zgodnie z aktualnym planem produkcji Elektrownia Kozienice przekroczy przypadający na rok 2008 limit emisji
dwutlenku wĊgla. Istnieje jednak niepewnoĞü, co do rzeczywistej iloĞci energii związanej z emisją dwutlenku
wĊgla, która zostanie wyprodukowana w roku 2008. W szczególnoĞci wpáyw na produkcjĊ energii bĊdą miaáy
ceny rynkowe energii oraz ceny praw do emisji dwutlenku wĊgla, stąd wartoĞü rezerwy dotycząca zakupu praw
do emisji dwutlenku wĊgla moĪe podlegaü zmianom w kolejnych okresach Ğródrocznych. Na dzieĔ 30 czerwca
2008 r. Elektrownia Kozienice rozpoznaáa rezerwĊ w wysokoĞci odpowiadającej udziaáowi energii
wyprodukowanej w I póároczu 2008 r. do wielkoĞci rocznej planowanej produkcji energii (wartoĞü rezerwy
na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. wyniosáa 13,1 mln PLN).
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ĝwiadectwa pochodzenia



Jako przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ obrotem energią elektryczną i sprzedające tĊ energiĊ
odbiorcom koĔcowym (zuĪywającym energiĊ na potrzeby wáasne) mamy obowiązek uzyskaü i przedstawiü
do umorzenia Prezesowi URE okreĞlone iloĞci Ğwiadectw pochodzenia energii: (i) wytworzonej w odnawialnych
Ĩródáach energii; oraz (ii) wytworzonej w kogeneracji (w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa) lub uiĞciü
odpowiednie opáaty zastĊpcze. ĝwiadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią przedmiot obrotu gieádowego.
IloĞü Ğwiadectw, które mamy obowiązek uzyskaü i przedstawiü do umorzenia stanowią okreĞlony
w rozporządzeniach do Prawa Energetycznego procent ogólnej sprzedaĪy energii dla odbiorców finalnych.
Termin wykonania obowiązku umorzenia Ğwiadectw pochodzenia lub poniesienia opáat zastĊpczych za dany rok
upáywa z dniem 31 marca roku nastĊpnego.
Na dzieĔ bilansowy Ğwiadectwa pochodzenia wycenia siĊ wedáug wartoĞci godziwej rozumianej jako cena
rynkowa obowiązująca na aktywnym rynku speániającym kryteria jednorodnoĞci, páynnoĞci oraz publicznej
dostĊpnoĞci informacji. W sytuacji braku takiego rynku Ğwiadectwa pochodzenia wycenia siĊ wedáug ceny
nabycia.
W przypadku braku na dzieĔ bilansowy wystarczającej iloĞci umorzonych Ğwiadectw pochodzenia tworzymy
rezerwĊ na opáaty zastĊpcze lub zakup Ğwiadectw pochodzenia na Towarowej Gieádzie Energii (jeĞli wolumeny
transakcji na tej gieádzie są wystarczające dla zrealizowania odpowiednich transakcji w okresie umoĪliwiającym
umorzenie Ğwiadectw do 31 marca kolejnego roku obrotowego). Podstawą do okreĞlenia rezerwy jest liczba
Ğwiadectw stanowiąca róĪnicĊ miĊdzy liczbą Ğwiadectw umorzonych za dany rok obrotowy a liczbą wymaganą
do umorzenia zgodnie z wymogami rozporządzeĔ do Prawa Energetycznego.
Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych
Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych ujmowane są jako przychód w rachunku zysków i strat
w okresach, w których ponoszone są związane z nimi koszty osierocone.
Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych ujmowane są w wysokoĞci zaliczek naleĪnych za dany okres
obrotowy wykazanych w Zaáączniku nr 4 do Ustawy o Rozwiązaniu KDT skorygowanych o szacowaną
wysokoĞü korekty za dany okres. Rozliczenie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych za dany rok jest
dokonywane przez Prezesa URE do 31 lipca kolejnego roku (tzw. korekta roczna) oraz do 31 sierpnia po
ostatnim roku obowiązywania KDT (tzw. korekta koĔcowa). WysokoĞü korekty rocznej oraz korekty koĔcowej
dokonywanej po zakoĔczeniu okresu, w którym obowiązywaá KDT, zaleĪy od wielu czynników, w tym
w szczególnoĞci od wyniku dziaáalnoĞci, jaki osiągnie wytwórca (dotyczy Elektrowni Kozienice) w bieĪącym
okresie i w latach kolejnych, wolumenu sprzedaĪy energii oraz Ğrednich cen rynkowych energii elektrycznej.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Grupa rozpoznaáa przychód z tytuáu rekompensaty na pokrycie kosztów
osieroconych w wysokoĞci zaliczki przypadającej na II kwartaá 2008 r., zgodnie z Zaáącznikiem nr 4 do Ustawy
o Rozwiązaniu KDT, skorygowanej o oszacowaną czĊĞü korekty rocznej odpowiadającą okresowi szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonemu 30 czerwca 2008 r. Ostateczna wysokoĞü naleĪnej rekompensaty przypadającej na okres
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. moĪe istotnie odbiegaü od wartoĞci oszacowanej przez GrupĊ w związku ze
zmiennoĞcią czynników wpáywających na jej obliczenie, o których mowa powyĪej, oraz w wyniku ewentualnych
róĪnic w interpretacji przepisów, na podstawie których korekta roczna i korekta koĔcowa są ustalane przez
Prezesa URE.
Kwota rozpoznanych przychodów z tytuáu rekompensaty poniesionych kosztów osieroconych w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. wynosi 18,6 mln PLN.
PáatnoĞci w formie akcji
Usáugi (Ğwiadczenie pracy) otrzymane w zamian za páatnoĞci w formie akcji rozliczanych w instrumentach
kapitaáowych oraz odpowiadający im wzrost w kapitale wáasnym ujmuje siĊ w momencie, gdy otrzymujemy
te usáugi. Z uwagi na fakt, Īe wartoĞci godziwej ĞwiadczeĔ pracowników nie da siĊ bezpoĞrednio oceniü, ich
wartoĞü ustala siĊ w oparciu o wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów kapitaáowych. Na kaĪdy dzieĔ
bilansowy ustala siĊ wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów kapitaáowych, a ewentualne przyszáe zmiany
wartoĞci ujmuje w rachunku zysków i strat. Na „dzieĔ przyznania” (grant date) to jest na dzieĔ, w którym
wszystkie istotne warunki przydziaáu akcji dla pracowników zostaną ustalone dokonuje siĊ weryfikacji
wczeĞniejszych szacunków oraz ustala ostateczny koszt programu wedáug wartoĞci godziwej akcji ustalonej
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siĊ w szczególnoĞci do Akcji, do których otrzymania bĊdą uprawnieni
na dzieĔ przyznania. Zasady te stosuje

pracownicy na mocy Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji oraz Ustawy o Zasadach Nabywania Akcji
w Procesie Konsolidacji Sektora Energetycznego. WartoĞü programu akcji pracowniczych ujĊta w Niezbadanym
Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym zostaáa ustalona na podstawie wyceny aktualnej
na dzieĔ sporządzenia tego sprawozdania i wynosi (z wyáączeniem uprawnionych pracowników Elektrowni
Kozienice) 920,5 mln PLN, tj. 27,5 PLN za jedna AkcjĊ. Ewentualne zmiany wartoĞci godziwej Akcji do dnia
przyznania bĊdą wpáywaáy na rozpoznanie przez nas straty lub zysku w przyszáych okresach.
Nowe standardy rachunkowoĞci i interpretacje
Termin MSSF UE obejmuje wszystkie MiĊdzynarodowe Standardy RachunkowoĞci, MiĊdzynarodowe
Standardy SprawozdawczoĞci Finansowej oraz wydane do nich Interpretacje zatwierdzone przez UE,
z wyjątkiem tych, o których mowa w Nocie 2.28 do Niezbadanego Póárocznego Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego, które w chwili obecnej oczekują na zatwierdzenie przez UE oraz te, które zostaáy
zatwierdzone przez UE, lecz nie weszáy jeszcze w Īycie.
Za wyjątkiem tych interpretacji, które byáy juĪ wczeĞniej przez GrupĊ stosowane, dla okresów rocznych
rozpoczynających siĊ po 1 stycznia 2008 r. zdecydowaliĞmy siĊ nie przyjmowaü takich nowych lub
zaktualizowanych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez UniĊ Europejską, które nie weszáy jeszcze
w Īycie, a których wczeĞniejsze stosowanie jest dozwolone. Dodatkowo, na dzieĔ niniejszego Prospektu, nie
zakoĔczyliĞmy jeszcze analizy wpáywu nowych lub zaktualizowanych standardów wchodzących w Īycie
w okresach rocznych rozpoczynających siĊ 1 stycznia 2008 r. lub póĨniej na nasze sprawozdania finansowe
w okresach, w których przyjĊcie tych standardów jest po raz pierwszy wymagane. Informacje na ten temat
zostaáy zamieszczone w Nocie 2.28 do Niezbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Wyniki dziaáalnoĞci
W celu speánienia wymogów odpowiednich przepisów prawa i przedstawienia inwestorom jak najpeániejszego
obrazu sytuacji finansowej i wyników dziaáalnoĞci Grupy zarówno przed jak i po nabyciu Elektrowni Kozienice,
poniĪej przedstawiliĞmy oddzielnie:
(1)

omówienie danych ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy za trzy lata zakoĔczone
31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku, jak równieĪ za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007
i 2008 roku; oraz

(2)

omówienie danych z jednostkowego rachunku zysków i strat Elektrowni Kozienice za trzy lata
zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku, jak równieĪ za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 i 2008 roku.

PoniĪsze informacje powinny byü analizowane áącznie ze Zbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi,
Niezbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi, z notami objaĞniającymi do tych sprawozdaĔ oraz z informacjami
zawartymi w Rozdziale „Kapitalizacja i zadáuĪenie”.
Wyniki dziaáalnoĞci Grupy
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-161 do F-236 niniejszego
Prospektu.
Tabela przedstawia takĪe wyniki dziaáalnoĞci Grupy jako procent przychodów lub procent kosztów, zaleĪnie
od okolicznoĞci, dla wskazanych okresów.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
(niezbadane)
(w tys. PLN)

2008
(% przychodu
/ % kosztów)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ........................................................................
Podatek akcyzowy ................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ...........................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne ..........................................................................

2.544.643
2.544.643
65.110

97,5
97,5
2,5

3.153.278
(114.692)
3.038.586
40.709

102,4
(3,7)
98,7
1,3

Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej ..............................................................

2.609.753

100,0

3.079.295

100,0
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Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008



(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

(% przychodu
/ % kosztów)

Koszty
Amortyzacja .........................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych .......................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy...................................................................
Usáugi przesyáowe ................................................................................................
Inne usáugi obce ...................................................................................................
Podatki i opáaty ....................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ........................
Pozostaáe koszty operacyjne ................................................................................

(200.392)
(294.580)
(124.235)
(1.339.227)
(409.878)
(71.521)
(90.607)
(1.116)
(57.510)

7,7
11,4
4,8
51,7
15,8
2,8
3,5
0,1
2,2

(322.270)
(505.240)
(646.540)
(871.203)
(381.911)
(122.865)
(79.889)
(2.250)
(51.287)

10,8
16,9
21,7
29,2
12,8
4,1
2,7
0,1
1,7

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej........................................................................

(2.589.066)

100,0

(2.983.455)

100,0

Zysk operacyjny .................................................................................................
Przychody finansowe ...........................................................................................
Koszty finansowe .................................................................................................
Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą
praw wáasnoĞci .....................................................................................................
Zysk przed opodatkowaniem ............................................................................
Podatek dochodowy .............................................................................................
Zysk netto okresu sprawozdawczego z tego ....................................................
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ........................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci ...................................................................

20.687
13.014
(6.313)

0,8

95.840
41.633
(16.214)

3,1

26.960
425.068
452.028
451.908
120

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej .........................
ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych ................................................................
Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ...........................................
Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ...............................

451.908
221.594.900
2,04
2,04

-

91.036
348.220.557
0,26
0,26

-

EBITDA(1)............................................................................................................

221.079

8,5

418.110

13,6

(428)

(428)
120.831
(29.870)
90.961
91.036
(75)

1,0
17,3

3,9
3,0

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

PoniĪsza tabela przedstawia wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy za lata
zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku, które pochodzą ze Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-3 do F-84 niniejszego Prospektu. Tabela przedstawia równieĪ
nasze wyniki dziaáalnoĞci jako procent przychodów lub procent kosztów, zaleĪnie od okolicznoĞci, dla
wskazanych okresów. Wyniki dziaáalnoĞci za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. obejmują przychody i koszty
Elektrowni Kozienice za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. – czyli daty, w której miaáa miejsce transakcja nabycia
100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
(zbadane)
(w tys. PLN)

2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

2007
(% przychodu
/ % kosztów)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy ............................
Podatek akcyzowy .....................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ................
Pozostaáe przychody operacyjne ...............

4.614.659
4.614.659
33.204

99,3
99,3
0,7

5.383.742
5.383.742
52.304

99,0
99,0
1,0

5.508.919
(63.115)
5.445.804
69.020

99,9
(1,2)
98,7
1,3

Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej ...

4.647.863

100,0

5.436.046

100,0

5.514.824

100,0

(398.341)
(478.540)

8,7
10,4

(403.464)
(491.541)

7,8
9,4

(470.557)
(626.981)

8,7
11,5

(158.822)
(2.330.546)
(897.791)
(153.632)

3,4
50,7
19,5
3,3

(170.194)
(2.826.508)
(958.135)
(142.805)

3,3
54,3
18,4
2,7

(467.631)
(2.644.120)
(806.395)
(187.831)

8,6
48,6
14,8
3,5

Koszty
Amortyzacja ..............................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych ............
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz
wartoĞü sprzedanych towarów ..................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy........
Usáugi przesyáowe .....................................
Inne usáugi obce ........................................
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(zbadane)
(w tys. PLN)

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2005

(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)
2,6

(% przychodu
/ % kosztów)
2,4

(154.539)

(% przychodu
/ % kosztów)

Podatki i opáaty .........................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji
rzeczowych aktywów trwaáych .................
Pozostaáe koszty operacyjne .....................

(119.863)
(21.647)

0,5

(13.421)

0,3

(7.149)

0,1

(39.515)

0,9

(74.463)

1,4

(73.280)

1,4

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej.............

(4.598.697)

100,0

(5.205.202)

100,0

(5.438.483)

100,0

Zysk operacyjny ......................................
Przychody finansowe ................................
Koszty finansowe ......................................
Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek
stowarzyszonych wycenianych metodą
praw wáasnoĞci ..........................................
Zysk przed opodatkowaniem .................
Podatek dochodowy ..................................
Zysk netto okresu sprawozdawczego z
tego ............................................................
przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej ...............................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci ........

49.166
21.109
(17.908)

1,1

230.844
34.639
(15.811)

4,2

76.341
44.982
(12.387)

1,4

2,8

79
52.447
(15.633)

1,1

(129)
249.541
(45.096)

4,6

147
109.083
412.593

2,0

36.813

0,8

204.447

3,8

521.676

9,5

36.289
524

203.636
811

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy
jednostki dominującej ...............................
36.289
ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych ..... 221.594.900
Zysk netto na AkcjĊ (w záotych
0,16
na jedną AkcjĊ) ......................................
Zysk rozwodniony na AkcjĊ
0,16
(w záotych na jedną AkcjĊ) .....................
EBITDA(1) ...............................................

(124.671)

2007
(zbadane)
(w tys. PLN)

447.507

521.514
162

-

203.636
221.594.900

-

521.514
250.042.308

-

-

0,92

-

2,09

-

-

0,92

-

2,09

-

9,6

634.308

11,7

546.898

9,9

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnego,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

WyjaĞnienie podstawowych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy
Dla celów poniĪszego omówienia wyników dziaáalnoĞci naszej Grupy, kluczowe pozycje rachunku zysków
i strat obejmują:
Przychody
Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy obejmują:
(1)

przychody ze sprzedaĪy energii w ramach koncesji na obrót, w tym przychody ze sprzedaĪy energii
elektrycznej w ramach koncesji na obrót uzyskiwane przez ElektrowniĊ Kozienice za okres od dnia
10 paĨdziernika 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.;

(2)

przychody ze sprzedaĪy energii w ramach koncesji na wytwarzanie, uzyskiwane przez ElektrowniĊ
Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.;

(3)

przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych;

(4)

przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów;

(5)

przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug;

(6)

przychody ze sprzedaĪy energii cieplnej wytwarzanej przez ElektrowniĊ Kozienice za okres od dnia
10 paĨdziernika 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
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Zgodnie z zasadami naliczania podatku akcyzowego, podatek ten jest w caáoĞci związany ze sprzedaĪą energii
elektrycznej z produkcji wáasnej w ramach koncesji na wytwarzanie (patrz Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” “Opodatkowanie produktów energetycznych”).
Pozostaáe przychody operacyjne
Pozostaáe przychody operacyjne obejmują zwrot kosztów przez ubezpieczyciela, odpis wartoĞci nieodpáatnie
otrzymanych Ğrodków trwaáych, rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących, rozwiązanie rezerwy
z tytuáu wszczĊtych postĊpowaĔ sądowych o odszkodowania, otrzymane odszkodowania i kary grzywny,
nieodpáatnie otrzymane Ğrodki trwaáe, odzysk materiaáów, zwrot kosztów postĊpowania sądowego, zapáata
wczeĞniej umorzonych naleĪnoĞci, dziaáalnoĞü mieszkaniową, dywidendy i udziaá w zyskach, zmiany wartoĞci
godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat oraz pozostaáe
przychody operacyjne.
Koszty
Amortyzacja
Amortyzacja Ğrodków trwaáych, wartoĞci niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych obejmuje przede
wszystkim amortyzacjĊ Ğrodków trwaáych związanych z dziaáalnoĞcią dystrybucyjną oraz amortyzacjĊ
Ğrodków trwaáych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej przez ElektrowniĊ Kozienice za okres
od 10 paĨdziernika 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych obejmują koszty bieĪących wynagrodzeĔ (w tym wynagrodzeĔ miesiĊcznych,
premii rocznej, prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii elektrycznej), nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych, koszty ubezpieczeĔ spoáecznych i inne Ğwiadczenia spoáeczne (w tym koszty prowadzenia
Pracowniczego Programu Emerytalnego), jak równieĪ koszty pozostaáych ĞwiadczeĔ po okresie zatrudnienia
(w tym prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii po przejĞciu na emeryturĊ oraz odpisy na Zakáadowy
Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytów) (patrz szerzej „WaĪniejsze polityki ksiĊgowe” - „ĝwiadczenia
pracownicze” w niniejszym Rozdziale oraz w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy”).
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów
Koszty zuĪycia materiaáów i surowców obejmują gáównie koszty zakupu paliwa w Elektrowni Kozienice
na potrzeby wytworzenia energii za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz koszty zakupu
materiaáów eksploatacyjnych w dziaáalnoĞci dystrybucyjnej.
WartoĞü sprzedanych towarów obejmuje gáównie:
(1)

towary i materiaáy zakupione przez spóákĊ zaleĪną BHU zajmującą siĊ handlem hurtowym
i detalicznym materiaáami elektroenergetycznymi;

(2)

premie od dostawców uzyskiwane przez spóákĊ AUTO-STYL w związku ze sprzedaĪą samochodów
bĊdące zwrotem naliczonego upustu, który Spóáka uzyskuje od importerów przy zakupie samochodów.

Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy
Koszty zakupu energii na potrzeby sprzedaĪy obejmują:
(1)

koszty zakupionej energii w celu sprzedaĪy w ramach koncesji na obrót;

(2)

koszty zakupu energii na pokrycie róĪnicy bilansowej;

(3)

koszty zakupu energii elektrycznej przez ElektrowniĊ Kozienice dla celów sprzedaĪy w ramach
koncesji na obrót oraz wytwarzanie za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.;

(4)

koszty zakupu energii elektrycznej przez EnergoPartner dla celów sprzedaĪy w ramach koncesji
na obrót.
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Koszty usáug przesyáowych obejmują koszty przesyáania energii elektrycznej ponoszone na mocy umów
zawartych z PSE-Operator i innymi operatorami systemu dystrybucyjnego.
Inne usáugi obce
Inne usáugi obce obejmują skáadki ubezpieczeniowe, usáugi budowlano-montaĪowe i inne usáugi Ğwiadczone
na naszą rzecz przez podmioty trzecie.
Podatki i opáaty
Podatki i opáaty (wraz z podatkiem od towarów i usáug niepodlegającym odliczeniu) obejmują gáównie podatki
od nieruchomoĞci dotyczące majątku sieciowego oraz wytwórczego, opáaty z tytuáu korzystania ze Ğrodowiska
naturalnego oraz opáaty koncesyjne.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne obejmują koszty tworzenia rezerw z tytuáu wszczĊtych postĊpowaĔ sądowych
o odszkodowania, koszty tworzenia rezerw na potencjalne roszczenia, odpisy naleĪnoĞci nieĞciągalnych, odpisy
aktualizujące naleĪnoĞci, koszty sądowe, stratĊ na sprzedaĪy Ğrodków trwaáych, odpisy aktualizujące wartoĞü
udziaáów i akcji, koszty związków zawodowych, skáadki na rzecz związków pracodawców i innych instytucji,
przekazane darowizny, koszty Rady Nadzorczej oraz pozostaáe koszty operacyjne.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje czĊĞü bieĪącą i czĊĞü odroczoną. CzeĞü bieĪąca obejmuje zobowiązania
podatkowe z tytuáu dochodu osiągniĊtego za dany rok obrotowy oraz korekty podatku dochodowego dotyczące
lat ubiegáych. Podatek odroczony jest wyliczany w oparciu o róĪnice przejĞciowe pomiĊdzy wartoĞcią aktywów
i zobowiązaĔ szacowaną dla celów podatkowych a ich wartoĞcią ksiĊgową. W analizowanym okresie stawka
podatku dochodowego pozostawaáa na niezmienionym poziomie wynosząc 19%.
Okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonego 30 czerwca 2007 r.
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-161 do F-236 niniejszego
Prospektu.
Tabela przedstawia takĪe zmiany procentowe w poszczególnych pozycjach, które zaszáy pomiĊdzy tymi
okresami.
Wyniki dziaáalnoĞci za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. obejmują takĪe przychody
i koszty Elektrowni Kozienice.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ..........................................................................................
Podatek akcyzowy .................................................................................................................

2.544.643
-

3.153.278
(114.692)

Przychody ze sprzedaĪy netto .............................................................................................

2.544.643

3.038.586

19,4

Pozostaáe przychody operacyjne............................................................................................

65.110

40.709

(37,5)

Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej ...............................................................................

2.609.753

3.079.295

18,0

Koszty
Amortyzacja ...........................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych .........................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów ..................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy ....................................................................................
Usáugi przesyáowe..................................................................................................................
Inne usáugi obce .....................................................................................................................

(200.392)
(294.580)
(124.235)
(1.339.227)
(409.878)
(71.521)

(322.270)
(505.240)
(646.540)
(871.203)
(381.911)
(122.865)

60,8
71,5
420,4
(34,9)
(6,8)
71,8
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23,9
-



Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca



2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Podatki i opáaty ......................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..........................................
Pozostaáe koszty operacyjne ..................................................................................................

(90.607)
(1.116)
(57.510)

(79.889)
(2.250)
(51.287)

(11,8)
101,6
(10,8)

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej .........................................................................................

(2.589.066)

(2.983.455)

15,2

Zysk operacyjny ...................................................................................................................

20.687

95.840

363,3

Przychody finansowe .............................................................................................................
Koszty finansowe...................................................................................................................
Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw
wáasnoĞci ................................................................................................................................

13.014
(6.313)

41.633
(16.214)

219,9
156,8

(428)

(428)

0

Zysk przed opodatkowaniem ..............................................................................................

26.960

120.831

348,2

Podatek dochodowy ...............................................................................................................

425.068

(29.870)

-

Zysk netto okresu sprawozdawczego, z tego .....................................................................

452.028

90.961

(79,9)

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej .........................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci.....................................................................................
Zysk netto przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej ...........................................
ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych ..................................................................................

451.908
120
451.908
221.594.900

91.036
(75)
91.036
348.220.557

(79,9)
(79,9)
57,1

Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ..............................................................

2,04

0,26

(87,2)

Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ).................................................

2,04

0,26

(87,2)

EBITDA(1) .............................................................................................................................

221.079

418.110

89,1

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Przychody w podziale na segmenty branĪowe
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
Przychody w podziale na segmenty branĪowe
Obrót.......................................................................................................................................
Dystrybucja ............................................................................................................................
Wytwarzanie...........................................................................................................................
Pozostaáa dziaáalnoĞü .............................................................................................................
Wyáączenia .............................................................................................................................
Razem ..................................................................................................................................

2008

(niezbadane)
(w tys. PLN)
1.317.326
1.115.410
282.130
(170.223)

(niezbadane)
(w tys. PLN)
1.736.476
1.166.766
895.999
314.977
(1.075.632)

2.544.643

3.038.586

Zmiana
(%)
31,8
4,6
11,6
531,9
19,4

Przychody w ramach segmentu obrotu
Przychody w ramach segmentu obrotu wyniosáy za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
1.736,5 mln PLN, w porównaniu do 1.317,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.,
co stanowiáo zmianĊ o 31,8% (419,2 mln PLN). Wzrost przychodów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem iloĞci energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom
koĔcowym o 294,8 GWh (3,4%) oraz wzrostem Ğredniej ceny sprzedanej energii elektrycznej o 20,5%,
co áącznie przeáoĪyáo siĊ na wzrost przychodów z tego tytuáu o 312,7 mln PLN. JednoczeĞnie w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. miaáa miejsce sprzedaĪ energii elektrycznej do ENEA Operator
na pokrycie róĪnicy bilansowej w kwocie 124,3 mln PLN.
Przychody w ramach segmentu obrotu ze sprzedaĪy miĊdzy segmentami wyniosáy za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r., odpowiednio,
125,1 mln PLN (7,2%) oraz 26,7 mln PLN (2,0%) áącznych przychodów tego segmentu.
Przychody w ramach segmentu dystrybucji
Przychody w ramach segmentu dystrybucji wzrosáy o 51,4 mln PLN (4,6%) do 1.166,8 mln PLN za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1.115,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
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zakoĔczony 30 czerwca 2007  r. Wzrost przychodów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. byá gáównie spowodowany zwiĊkszoną o 61,3 mln PLN sprzedaĪą usáugi dystrybucyjnej
odbiorcom koĔcowym w związku ze wzrostem iloĞci dostarczonej energii elektrycznej o 240,0 GWh oraz
wzrostem Ğredniej ceny 1 MWh dostarczonej energii elektrycznej o 3,5 PLN (2,6%) do 137,1 PLN w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 133,6 PLN w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r.
Przychody w ramach segmentu dystrybucji za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. zostaáy w zasadzie w caáoĞci osiągniĊte ze sprzedaĪy
poza GrupĊ.
Przychody w ramach segmentu wytwarzania
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody z wytwarzania wyniosáy 896,0 mln PLN.
Przychody te obejmują przychody Elektrowni Kozienice oraz przychody Elektrowni Wodnych. W okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. Grupa nie prowadziáa dziaáalnoĞci wytwórczej, poza
dziaáalnoĞcią Elektrowni Wodnych, która nie byáa wydzielona w odrĊbny segment dziaáalnoĞci i przychody
z dziaáalnoĞci Elektrowni Wodnych wykazywane byáy w ramach przychodów z pozostaáej dziaáalnoĞci.
Przychody w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci
Przychody w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci wyniosáy 315,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. i byáy wiĊksze o 32,9 mln PLN (11,6%) od przychodów w ramach segmentu
pozostaáej dziaáalnoĞci w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. (282,1 mln PLN). Wzrost
przychodów w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r. byá gáównie spowodowany powstaniem dodatkowych przychodów w ramach segmentu pozostaáej
dziaáalnoĞci w wyniku transakcji pomiĊdzy ENEA a ENEA Operator związanych z obsáugą klientów ENEA
przez ENEA Operator oraz usáugami konserwacji oĞwietlenia drogowego Ğwiadczonymi przez ENEA Operator
na rzecz ENEA.
Przychody w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci ze sprzedaĪy miĊdzy segmentami wyniosáy za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
odpowiednio 182,6 mln PLN (58,0%) oraz 143,6 mln PLN (50,9%) áącznych przychodów tego segmentu.
Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej z akcyzą............................................................
Podatek akcyzowy ....................................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej ..........................................................................
Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych ......................................................................
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów .......................................................................
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug .............................................................................
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych .............................................................................
Przychody ze sprzedaĪy energii cieplnej .................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ...........................................................................................

2007
(niezbadane)
(w tys. PLN)
1.292.777
1.292.777
1.115.824
91.133
44.909
-

2008
(niezbadane)
(w tys. PLN)
1.841.034
(114.692)
1.726.342
1.166.047
102.719
19.769
18.596
5.113

2.544.643

3.038.586

Zmiana
(%)
42,4
33,5
4,5
12,7
(56,0)
19,4

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 494,0 mln PLN (19,4%) do 3.038,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 2.544,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost przychodów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. byá
gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem uzyskanych przez ElektrowniĊ Kozienice przychodów ze sprzedaĪy,
po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji, w wysokoĞci 128,1 mln PLN.
Bez uwzglĊdnienia takich przychodów, przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 365,9 mln PLN (14,4%) do
2.910,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 2.544,6 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost ten byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem
przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym o 312,7 mln PLN (24,7%). Ponadto
wzrosáy przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych odbiorcom koĔcowym o 61,3 mln PLN (5,6%).
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Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej

Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej wzrosáy o 433,5 mln PLN (33,5%) do 1.726,3 mln PLN za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1.292,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost przychodów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
byá gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem uzyskanych przez ElektrowniĊ Kozienice przychodów ze sprzedaĪy
energii elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie i obrót, po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji,
w wysokoĞci 96,9 mln PLN.
Bez uwzglĊdnienia przychodów Elektrowni Kozienice, przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 336,6 mln PLN
(26,0%) do 1.629,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu
do 1.292,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost ten byá gáównie
spowodowany zwiĊkszeniem sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym o 312,7 mln PLN (24,7%),
co byáo wynikiem wzrostu Ğredniej ceny sprzedaĪy energii o 20,5% i zwiĊkszonej iloĞci sprzedanej energii
o 294,8 GWh (3,4%).
PoniĪsza tabela przedstawia strukturĊ sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym w ramach koncesji
na obrót w ENEA w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r., w podziale na zespoáy grup taryfowych oraz iloĞü sprzedawanej energii
w ramach poszczególnych zespoáów grup taryfowych i Ğrednie ceny 1 MWh energii uzyskiwane w ramach
kaĪdego z zespoáów grup taryfowych.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Przychody
ze
sprzedaĪy
w tys. PLN

Udziaá w
sprzedaĪy

SprzedaĪ
energii

%

GWh

141.930,3
507.866,4
268.059,1
350.948,6

11,2
40,0
21,1
27,7

Razem: ...................... 1.268.804,4

100,0

SprzedaĪ energii
odbiorcom koĔcowym:
Grupa A .......................
Grupa B .......................
Grupa C .......................
Grupa G .......................

ĝrednia
cena
sprzedaĪy
PLN/MWh

Przychody
ze
sprzedaĪy
w tys. PLN

Udziaá w
sprzedaĪy

1.007,4
3.568,5
1.814,1
2.160,1

140,89
142,32
147,76
162,47

188.128,7
649.274,7
348.902,9
395.212,0

11,9
41,0
22,1
25,0

1.108,6
3.597,9
1.906,1
2.232,3

169,70
180,46
183,05
177,04

8.550,1

148,40

1.581.518,3

100,0

8.844,9

178,81

%

SprzedaĪ
energii
GWh

ĝrednia
cena
sprzedaĪy
PLN/MWh

Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych
PoniĪsza tabela przedstawia informacje na temat iloĞci energii elektrycznej dostarczonej w ramach usáugi
dystrybucyjnej oraz Ğrednie ceny za 1 MWh dostarczonej energii za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.

SprzedaĪ usáug dystrybucyjnych (TWh) ...................................................................................
ĝrednia cena 1 MWh (PLN)......................................................................................................

Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008
Zmiana (%)
8,2
8,4
2,4
133,6
137,1
2,6

Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych wzrosáy o 50,2 mln PLN (4,5%) do 1.166,0 mln PLN za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1.115,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost przychodów ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych energii elektrycznej
byá gáównie spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych odbiorcom koĔcowym
o 61,3 mln PLN (5,6%), co byáo wynikiem wzrostu Ğredniej ceny usáug dystrybucyjnych o 3,5 PLN (2,6%)
i zwiĊkszonej iloĞci dostarczonej energii o 0,2 TWh (2,4%).
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów wzrosáy o 11,6 mln PLN (12,7%) do 102,7 mln PLN za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 91,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdniania przychodów Elektrowni Kozienice, przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów wzrosáy
o 6,0 mln PLN (6,6%), do 97,1 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem sprzedaĪy
towarów i materiaáów poza GrupĊ, gáównie przez spóákĊ AUTO-STYL.
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Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug spadáy o 25,1 mln PLN (56,0%) do 19,8 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 44,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Spadek przychodów ze sprzedaĪy pozostaáych usáug byá gáównie spowodowany eliminacją
obrotów pomiĊdzy spóákami wewnątrz Grupy, które znacznie wzrosáy w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonego 30 czerwca 2007 r., jak równieĪ
zmniejszeniem przychodów z tytuáu usáug Ğwiadczonych przez spóákĊ zaleĪną BUT (sprzedaĪ oraz
kompleksowa obsáuga urządzeĔ informatycznych, pomiarowych i telekomunikacyjnych, a takĪe usáugi
informatyczne), która od lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 r. znajdowaáa siĊ w stanie likwidacji.
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. dotacje na pokrycie kosztów osieroconych
wyniosáy 18,6 mln PLN i wynikaáy z uwzglĊdnienia dotacji otrzymanych przez ElektrowniĊ Kozienice
w związku z przedterminowym rozwiązaniem Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. Rozwiązanie Umowy KDT
z 12 wrzeĞnia 1997 r. nastąpiáo z dniem 1 kwietnia 2008 r.
Przychody ze sprzedaĪy energii cieplnej
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. sprzedaĪ energii cieplnej wyniosáa 5,1 mln PLN
i wynikaáa z uwzglĊdnienia przychodów ze sprzedaĪy energii cieplnej Elektrowni Kozienice. W okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. nie prowadziliĞmy sprzedaĪy energii cieplnej.
Podatek akcyzowy
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. podatek akcyzowy wyniósá 114,7 mln PLN i wynikaá
ze sprzedaĪy energii elektrycznej dokonywanej przez ElektrowniĊ Kozienice w ramach koncesji na wytwarzanie.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. nie prowadziliĞmy sprzedaĪy obciąĪonej
podatkiem akcyzowym.
Pozostaáe przychody operacyjne
Pozostaáe przychody operacyjne spadáy o 24,4 mln PLN do 40,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 65,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Spadek tych przychodów spowodowany byá gáównie zmniejszeniem przychodów o 24,0 mln PLN z tytuáu
rozwiązania przez ENEA niewykorzystanych odpisów aktualizujących i rezerw z tytuáu wszczĊtych postĊpowaĔ
sądowych o odszkodowania.
Koszty w podziale na segmenty branĪowe
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

Koszty w podziale na segmenty branĪowe
Obrót..........................................................................................................................................
Dystrybucja ...............................................................................................................................
Wytwarzanie..............................................................................................................................
Pozostaáa dziaáalnoĞü ................................................................................................................
Wyáączenia ................................................................................................................................
Razem ......................................................................................................................................

2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

(1.290.682)
(1.065.652)
(257.510)
164.748

(1.711.698)
(1.093.091)
(858.291)
(316.799)
1.074.596

32,6
2,6
23,0
552,3

(2.449.096)

(2.905.283)

18,6

Koszty w podziale na segmenty branĪowe nie uwzglĊdniają kosztów ogólnego zarządu, które nie są
przypisywane do poszczególnych segmentów.
Koszty segmentu obrotu
Koszty obrotu wzrosáy o 421,0 mln PLN (32,6%) do 1.711,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1.290,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007 r. Wzrost kosztów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. byá gáównie spowodowany
wyĪszymi kosztami zakupu energii na potrzeby sprzedaĪy w ENEA w wyniku wzrostu Ğredniej ceny zakupu
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energii elektrycznej o 20,7%. WyĪsze
 koszty zakupu zostaáy czĊĞciowo zrównowaĪone wzrostem przychodów ze
sprzedaĪy w obrocie.
Koszty segmentu dystrybucji
Koszty dystrybucji wzrosáy o 27,4 mln PLN (2,6%) do 1.093,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1.065,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007 r. Wzrost kosztów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. byá gáównie spowodowany
wzrostem kosztów ĞwiadczeĔ pracowniczych co byáo wynikiem przede wszystkim wzrostu rezerwy z tytuáu
prawa do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną oraz wzrostu rezerwy na odpis na Zakáadowy Fundusz
ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytowanych pracowników.
Koszty segmentu wytwarzania
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. koszty wytwarzania wyniosáy 858,3 mln PLN.
PowyĪsze koszty związane są z dziaáalnoĞcią Elektrowni Kozienice, a takĪe z kosztami Elektrowni Wodnych.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. Grupa nie prowadziáa dziaáalnoĞci wytwórczej,
poza dziaáalnoĞcią Elektrowni Wodnych, która nie byáa wydzielona w odrĊbny segment dziaáalnoĞci i związane
z nią koszty wykazywane byáy w ramach przychodów z pozostaáej dziaáalnoĞci.
Koszty segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci
Koszty segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci wyniosáy 316,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r. i wzrosáy o 59,3 mln PLN (23,0%) w porównaniu do kosztów segmentu pozostaáej
dziaáalnoĞci za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. (257,5 mln PLN). Wzrost ten
spowodowany byá gáównie powstaniem dodatkowych kosztów segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci w wyniku
transakcji pomiĊdzy ENEA a ENEA Operator związanych z obsáugą klientów ENEA przez ENEA Operator oraz
usáugami konserwacji oĞwietlenia drogowego Ğwiadczonymi przez ENEA Operator na rzecz ENEA.
Wyáączenia transakcji pomiĊdzy segmentami
Wyáączenia pomiĊdzy segmentami za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. obejmowaáy
gáównie koszty nabycia energii elektrycznej przez ENEA od spóáek Grupy w segmencie wytwarzania, które
wyniosáy 892,2 mln PLN, koszty dokonanych pomiĊdzy spóákami Grupy transakcji nabycia surowców oraz
towarów w kwocie 31,3 mln PLN, koszty nabycia usáug przez ENEA od pozostaáych spóáek Grupy w kwocie
41,4 mln PLN, koszty transakcji nabycia usáug pomiĊdzy spóákami Grupy (dokonanych przez spóáki inne niĪ
ENEA) w kwocie 42,2 mln PLN, a takĪe koszty nabycia aktywów trwaáych od spóáek Grupy, gáównie przez
ENEA i ENEA Operator, w kwocie 66,8 mln PLN.
Wyáączenia pomiĊdzy segmentami za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. obejmowaáy
gáównie koszty nabycia energii elektrycznej przez ENEA od spóáek Grupy w segmencie wytwarzania w kwocie
26,7 mln PLN, koszty dokonanych pomiĊdzy spóákami Grupy transakcji nabycia surowców oraz towarów
w kwocie 34,3 mln PLN, koszty nabycia usáug przez ENEA od pozostaáych spóáek Grupy w kwocie
41,2 mln PLN, koszty transakcji nabycia usáug pomiĊdzy spóákami Grupy (dokonanych przez spóáki inne niĪ
ENEA) w kwocie 11,8 mln PLN, a takĪe koszty nabycia aktywów trwaáych przez ENEA od spóáek Grupy
w kwocie 53,8 mln PLN.
Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

Koszty
Amortyzacja ..............................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych ............................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów......................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy........................................................................................
Usáugi przesyáowe .....................................................................................................................
Inne usáugi obce ........................................................................................................................
Podatki i opáaty .........................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .............................................
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2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

(200.392)
(294.580)
(124.235)
(1.339.227)
(409.878)
(71.521)
(90.607)
(1.116)

(322.270)
(505.240)
(646.540)
(871.203)
(381.911)
(122.865)
(79.889)
(2.250)

60,8
71,5
420,4
(34,9)
(6,8)
71,8
(11,8)
101,6

 Pozostaáe koszty operacyjne .....................................................................................................

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej.............................................................................................

(57.510)

(51.287)

(2.589.066)

(2.983.455)

(10,8)
15,2

Amortyzacja
Amortyzacja wzrosáa o 121,9 mln PLN (60,8%) do 322,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 200,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Wzrost amortyzacji byá gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem kosztów amortyzacji Ğrodków trwaáych
Elektrowni Kozienice w wysokoĞci 111,4 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania kosztów Elektrowni Kozienice, koszty amortyzacji wzrosáy o 10,5 mln PLN (5,2%),
do 210,9 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany wzrostem wartoĞci majątku trwaáego wynikającego
z poniesionych, gáównie na aktywa dystrybucyjne, nakáadów inwestycyjnych.
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008
Zmiana
(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Wynagrodzenia w tym: .............................................................................................................
BieĪące wynagrodzenia i pozostaáe .....................................................................................
Nagrody jubileuszowe ..........................................................................................................
Odprawy emerytalne ............................................................................................................
Koszty ubezpieczeĔ spoáecznych .............................................................................................
ZUS ......................................................................................................................................
Inne Ğwiadczenia spoáeczne .................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ z tytuáu páatnoĞci w formie akcji .............................................................
Pozostaáe Ğwiadczenia po okresie zatrudnienia ..................................................................

(217.629)
(202.106)
(12.047)
(3.476)
(76.951)
(34.387)
(42.203)
(361)

(377.534)
(365.573)
(9.645)
(2.316)
(127.706)
(52.558)
(41.988)
(19.433)
(13.727)

73,5
80,9
(19,9)
(33,4)
66,0
52,8
(0,5)
3.702,5

Razem.......................................................................................................................................

(294.580)

(505.240)

71,5

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 210,6 mln PLN (71,5%) do 505,2 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 294,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost kosztów ĞwiadczeĔ pracowniczych w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. byá w duĪym stopniu spowodowany uwzglĊdnieniem kosztów ĞwiadczeĔ
pracowniczych Elektrowni Kozienice w kwocie 110,2 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania kosztów Elektrowni Kozienice, koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 100,4 mln PLN
(34,1%), do 395,0 mln PLN. Wzrost ten wynikaá przede wszystkim ze wzrostu rezerwy z tytuáu prawa
do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną (o 64,8 mln PLN), wzrostu rezerwy na odpis na Zakáadowy
Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytowanych pracowników (o 7,3 mln PLN) oraz wzrostu kosztów
ĞwiadczeĔ z tytuáu páatnoĞci w formie akcji (o 19,4 mln PLN). ĝrednia páaca zasadnicza wyniosáa w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 4.840,6 PLN i wzrosáa o 7,3% w stosunku do Ğredniej páacy
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. (4.512,5 PLN). Wzrost páacy jest nastĊpstwem
zwiĊkszenia wynagrodzeĔ o roczny wskaĨnik przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia ustalonego przez RadĊ
Ministrów na rok 2008.
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów wzrosáa o 522,3 mln PLN (420,4%)
do 646,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 124,2 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia kosztów Elektrowni Kozienice w wysokoĞci 536,9 mln PLN zuĪycie materiaáów i surowców
oraz wartoĞü sprzedanych towarów spadáa o 14,6 mln PLN (11,8%), do 109,6 mln PLN. Spadek ten byá gáównie
spowodowany niĪszymi kosztami zuĪycia materiaáów w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r., co byáo wynikiem przede wszystkim eliminacji obrotów pomiĊdzy spóákami w Grupie, które znacznie
wzrosáy w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonego 30 czerwca 2007 r.

87

Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy spadá o 468,0 mln PLN (34,9%) do 871,2 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1.339,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia kosztów Elektrowni Kozienice koszty zakupu wzrosáy o 289,9 mln PLN do 1.629,1 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. ZwiĊkszenie tych kosztów związane jest z wyĪszymi
kosztami zakupu energii na potrzeby sprzedaĪy w ENEA w wyniku wzrostu Ğredniej ceny zakupu energii
elektrycznej o 20,7% oraz wzrostu iloĞci zakupionej energii elektrycznej o 3,2%.
Usáugi przesyáowe
Koszt usáug przesyáowych spadá o 28,0 mln PLN (6,8%) do 381,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 409,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Spadek kosztów usáug przesyáowych byá gáównie spowodowany zniesieniem, od 1 kwietnia
2008 r., skáadnika wyrównawczego opáaty systemowej oraz wprowadzeniem opáaty przejĞciowej,
co poskutkowaáo zmniejszeniem kosztów usáugi przesyáowej o 21,1 mln PLN.
Inne usáugi obce
Koszt innych usáug obcych wzrósá o 51,4 mln PLN (71,8%) do 122,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 71,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost kosztów innych usáug obcych byá gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem kosztów
usáug obcych Elektrowni Kozienice w wysokoĞci 62,3 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania kosztów Elektrowni Kozienice, koszty usáug obcych spadáy o 10,9 mln PLN (15,3%)
do 60,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. Spadek tych kosztów spowodowany
byá przede wszystkim eliminacją obrotów pomiĊdzy spóákami w Grupie, które znacznie wzrosáy w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonego
30 czerwca 2007 r.
Podatki i opáaty
Koszt podatków i opáat spadá o 10,7 mln PLN (11,8%) do 79,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 90,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia kosztów Elektrowni Kozienice koszty podatków i opáat spadáy o 39,4 mln PLN (43,5%)
do 51,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., gáównie ze wzglĊdu na zapáacenie
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych w związku
z wydzieleniem dziaáalnoĞci dystrybucyjnej do ENEA Operator w wysokoĞci 24,8 mln PLN oraz ze wzglĊdu
na zmniejszenie podstawy naliczenia podatku od nieruchomoĞci w związku z wydzieleniem dziaáalnoĞci
dystrybucyjnej w 2007 roku.
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych zwiĊkszyáa siĊ o 1,1 mln PLN (101,6%)
do 2,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1,1 mln PLN za
okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. ZwiĊkszenie straty na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych
aktywów trwaáych byáo gáównie spowodowane wyĪszym poziomem likwidowanych Ğrodków trwaáych.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne spadáy o 6,2 mln PLN (10,8%) do 51,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 57,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia pozostaáych kosztów operacyjnych Elektrowni Kozienice, pozostaáe koszty operacyjne
spadáy o 14,1 mln PLN (24,6%) do 43,4 mln PLN. Spadek pozostaáych kosztów operacyjnych byá
gáównie spowodowany niĪszymi kosztami tworzenia rezerwy z tytuáu wszczĊtych postĊpowaĔ sądowych
o odszkodowania o 19,5 mln PLN.
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Zysk operacyjny



Zysk operacyjny wzrósá o 75,1 mln PLN (363,3%) do 95,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 20,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia zysku operacyjnego Elektrowni Kozienice, zysk operacyjny uksztaátowaá siĊ na poziomie
65,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. i wzrósá o 44,7 mln PLN (215,9%)
w stosunku do zysku operacyjnego za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r., który wyniósá
20,7 mln PLN. Wzrost zysku operacyjnego byá spowodowany korzystną relacją pomiĊdzy dynamiką przychodu
z dziaáalnoĞci operacyjnej (113,0%) a dynamiką kosztów operacyjnych (111,3%).
Przychody finansowe
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Przychody finansowe
Odsetki od lokat ........................................................................................................................
Odsetki za zwáokĊ (naliczone i otrzymane)..............................................................................
Przychody z tytuáu dywidend ...................................................................................................
Pozostaáe ...................................................................................................................................
RóĪnice kursowe .......................................................................................................................

6.342
5.346
1.326
-

27.363
5.863
1.264
629
6.514

331,5
9,7
(52,6)
-

Razem ......................................................................................................................................

13.014

41.633

219,9

Przychody finansowe wzrosáy o 28,6 mln PLN (219,9%) do 41,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 13,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdniania przychodów finansowych Elektrowni Kozienice przychody finansowe wzrosáy
o 9,1 mln PLN (69,9%) do 22,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.,
w porównaniu do 13,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost przychodów
finansowych byá gáównie spowodowany wzrostem odsetek od lokat bankowych o 8,4 mln PLN w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
Koszty finansowe
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty finansowe
Koszty odsetek ..........................................................................................................................
Odsetki od kredytów bankowych .........................................................................................
Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązaĔ .........................................................
Koszt dyskonta zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych .............................................
Inne............................................................................................................................................

(1.717)
(1.051)
(666)
(4.596)
-

(8.670)
(8.194)
(476)
(6.507)
(1.037)

405,0
679,6
(28,5)
41,6
-

Razem ......................................................................................................................................

(6.313)

(16.214)

156,8

Koszty finansowe wzrosáy o 9,9 mln PLN (156,8%) do 16,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 6,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdniania kosztów finansowych Elektrowni Kozienice, koszty finansowe wzrosáy o 1,8 mln PLN
(28,6%) do 8,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu
do 6,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost kosztów finansowych
spowodowany byá gáównie wzrostem kosztów dyskonta zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
o 1,0 mln PLN. Pozycja ta zostaáa prezentacyjnie przesuniĊta z kosztów ĞwiadczeĔ pracowniczych.
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem wzrósá o 93,9 mln PLN (348,2%) do 120,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 27,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
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Elektrowni Kozienice, zysk przed opodatkowaniem wzrósá do
Bez uwzglĊdnienia zysku przed opodatkowaniem


79,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., co stanowiáo wzrost o 52,0 mln PLN
(192,6%) w stosunku do zysku przed opodatkowaniem za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Wzrost zysku przed opodatkowaniem byá gáównie spowodowany wzrostem zysku operacyjnego o 44,7 mln PLN
oraz wzrostem zysku na dziaáalnoĞci finansowej o 7,3 mln PLN w porównaniu do wykonania za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. zmniejsza wynik finansowy netto o kwotĊ 29,9 mln PLN, w porównaniu do rozpoznanego za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. podatku, który zwiĊkszaá wynik o 425,1 mln PLN. W okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. wysokoĞü podatku dochodowego wynikaáa gáównie
z rozwiązania rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokoĞci 428,6 mln PLN, co w zasadniczej czĊĞci
byáo związane z wniesieniem przez ENEA do ENEA Operator z dniem 30 czerwca 2007 r. w drodze aportu
zorganizowanej czĊĞci przedsiĊbiorstwa, w wyniku czego wartoĞü podatkowa Ğrodków trwaáych wzrosáa
o 2.256,0 mln PLN.
Zysk netto

Zysk netto zmniejszyá siĊ o 361,0 mln PLN (79,9%) do 91,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 452,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Na poziom zysku netto w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. wpáynĊáo gáównie
rozwiązanie rezerwy na odroczony dochodowy podatek w wysokoĞci 428,6 mln PLN.
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej spadá o 360,9 mln PLN (79,9%)
do 91,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 451,9 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Spadek zysku netto przypadającego na akcjonariuszy
jednostki dominującej byá spowodowany spadkiem zysku netto.
Zysk netto przypadający na udziaáy mniejszoĞci
Zysk netto przypadający na udziaáy mniejszoĞci spadá o 0,2 mln PLN do (0,08) mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 0,12 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Spadek zysku netto przypadającego na udziaáy mniejszoĞci byá gáównie spowodowany
spadkiem wyniku finansowego netto spóáki zaleĪnej BHU, w której ENEA posiada 87,8% akcji.
EBITDA
EBITDA wzrósá o 197,0 mln PLN (89,1%) do 418,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r., w porównaniu do 221,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Bez uwzglĊdniania EBITDA Elektrowni Kozienice, EBITDA wzrósá o 55,2 mln PLN (25,0%)
do 276,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 221,1 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost EBITDA byá gáównie spowodowany
wzrostem zysku operacyjnego oraz wzrostem amortyzacji.
MarĪa EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej netto) wzrosáa z 8,5% za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do 13,6% za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. albo do 9,4% – bez uwzglĊdniania EBITDA Elektrowni Kozienice.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za kaĪde z lat
zakoĔczonych 31 grudnia 2007 oraz 2006 roku, które pochodzą ze Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonych na stronach od F-3 do F-84 niniejszego Prospektu. Tabela przedstawia takĪe
zmiany procentowe w poszczególnych pozycjach, które zaszáy pomiĊdzy tymi okresami. Wyniki dziaáalnoĞci
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. obejmują przychody i koszty Elektrowni Kozienice za okres
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od 10 paĨdziernika 2007 r., czyli  daty, w której miaáa miejsce transakcja nabycia 100% akcji w kapitale
zakáadowym Elektrowni Kozienice.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy .............................................................................................................
Podatek akcyzowy .....................................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto .................................................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne................................................................................................
Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej ....................................................................................
Koszty
Amortyzacja ...............................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych .............................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów ......................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy ........................................................................................
Usáugi przesyáowe......................................................................................................................
Inne usáugi obce .........................................................................................................................
Podatki i opáaty ..........................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..............................................
Pozostaáe koszty operacyjne ......................................................................................................
Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej .............................................................................................
Zysk operacyjny .......................................................................................................................
Przychody finansowe .................................................................................................................
Koszty finansowe.......................................................................................................................
Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw wáasnoĞci..
Zysk przed opodatkowaniem ..................................................................................................
Podatek dochodowy ...................................................................................................................
Zysk netto okresu sprawozdawczego, z tego .........................................................................
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej .............................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci.........................................................................................

2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

5.383.742
5.383.742
52.304
5.436.046

5.508.919
(63.115)
5.445.804
69.020
5.514.824

2,3
1,2
32,0
1,4

(403.464)
(491.541)
(170.194)
(2.826.508)
(958.135)
(142.805)
(124.671)
(13.421)
(74.463)
(5.205.202)
230.844
34.639
(15.811)
(129)
249.543
(45.096)
204.447
203.636
811

(470.557)
(626.981)
(467.631)
(2.644.120)
(806.395)
(187.831)
(154.539)
(7.149)
(73.280)
(5.438.483)
76.341
44.982
(12.387)
147
109.083
412.593
521.676
521.514
162

16,6
27,6
174,8
(6,5)
(15,8)
31,5
24,0
(46,7)
(1,6)
4,5
(66,9)
29,9
(21,7)

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej ...............................................
ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych ......................................................................................
Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ..................................................................
Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ).....................................................

203.636
221.594.900
0,92
0,92

521.514
250.042.308
2,09
2,09

156,1
12,8
126,7
126,7

EBITDA(1) .................................................................................................................................

634.308

546.898

(13,8)

(56,3)
155,2
156,1
(80,0)

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Przychody w podziale na segmenty branĪowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody w podziale na segmenty branĪowe
Obrót..........................................................................................................................................
Dystrybucja ...............................................................................................................................
Wytwarzanie..............................................................................................................................
Pozostaáa dziaáalnoĞü ................................................................................................................
Wyáączenia ................................................................................................................................
Razem .......................................................................................................................................

2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

2.766.056
2.400.829
623.388
(406.531)

2.762.263
2.206.911
484.179
679.114
(686.663)

(0,1)
(8,1)
8,9
68,9

5.383.742

5.445.804

1,2

Przychody w ramach segmentu obrotu
Przychody w ramach segmentu obrotu pozostaáy zasadniczo na niezmienionym poziomie i wyniosáy za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. 2.762,3 mln PLN, w porównaniu do 2.766,1 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., co stanowiáo zmianĊ o 0,1% (3,8 mln PLN). Spadek ten byá spowodowany przede wszystkim

91

elektryczną osiągniĊtymi przez nasz podmiot zaleĪny EnergoPartner.
niĪszymi przychodami z obrotu energią

Zmniejszenie przychodów w spóáce EnergoPartner wynikaáo z ograniczenia skali dziaáalnoĞci w tym zakresie
w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r. w wyniku procesów konsolidacji sektora
elektroenergetycznego (powstanie czterech skonsolidowanych grup energetycznych w kraju) i związanego z tym
zmniejszenia siĊ liczby uczestników rynku energii, które spowodowaáy zmianĊ sytuacji na rynku hurtowym
energii, a od wrzeĞnia 2007 roku zaprzestania prowadzenia dziaáalnoĞci w zakresie obrotu energią elektryczną.
Spadek ten zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony w badanym okresie przez wzrost przychodów ze sprzedaĪy energii
elektrycznej przez ENEA, co byáo spowodowane wzrostem o 1,4% iloĞci sprzedanej energii elektrycznej oraz
wzrostem Ğredniej ceny sprzedaĪy o 9,8%.
Przychody w ramach segmentu obrotu ze sprzedaĪy miĊdzy segmentami wyniosáy za lata zakoĔczone 31 grudnia
2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. odpowiednio 147,6 mln PLN (5,3%) oraz 44,1 mln PLN (1,6%) áącznych
przychodów tego segmentu.
Przychody w ramach segmentu dystrybucji
Przychody w ramach segmentu dystrybucji spadáy o 193,9 mln PLN (8,1%) do 2.206,9 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 2.400,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Spadek przychodów byá gáównie spowodowany spadkiem Ğredniej ceny dystrybucji energii elektrycznej
o 10,5%, co byáo wynikiem spadku kosztów przeniesionych, w szczególnoĞci kosztów zakupu usáug
przesyáowych, które wynikaáy przede wszystkim ze zmniejszenia stawki systemowej wynikającej z Taryfy
PSE-Operator. Skutkiem powyĪszego byá spadek opáaty systemowej pobieranej od odbiorców na rzecz
PSE-Operator. Jednoczesny wzrost noĞników (dostawa energii elektrycznej, moc umowna, liczba odbiorców)
przy zmniejszonym przychodzie skutkowaá wiĊkszym (procentowym) spadkiem Ğredniej ceny sprzedaĪy usáug
dystrybucji w stosunku do spadku (procentowego) przychodów w roku 2007.
Przychody w ramach segmentu dystrybucji za lata zakoĔczone 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. zostaáy
w zasadzie w caáoĞci osiągniĊte ze sprzedaĪy poza GrupĊ, a nie ze sprzedaĪy miĊdzy segmentami.
Przychody w ramach segmentu wytwarzania
Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. przychody z wytwarzania wyniosáy 484,2 mln PLN. Przychody te
obejmują przychody Elektrowni Kozienice za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. oraz przychody Elektrowni
Wodnych za caáy rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Grupa nie
prowadziáa dziaáalnoĞci wytwórczej, poza dziaáalnoĞcią Elektrowni Wodnych, która nie byáa wydzielona
w odrĊbny segment dziaáalnoĞci i przychody z dziaáalnoĞci Elektrowni Wodnych wykazywane byáy w ramach
przychodów z pozostaáej dziaáalnoĞci.
Przychody w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci
Przychody w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci wzrosáy o 55,7 mln PLN (8,9%) do 679,1 mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 623,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Wzrost przychodów byá gáównie spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaĪy spóáek zaleĪnych:
ENERGOBUD Leszno, AUTO-STYL, Energomiar Sp. z o.o. oraz BHU. Ponadto wydzielenie ENEA Operator
spowodowaáo wykazanie dodatkowych przychodów wewnątrz grupy w segmencie przychodów z pozostaáej
dziaáalnoĞci. Przychody te w odniesieniu do ENEA Operator obejmują gáównie przychody z tytuáu usáug
w zakresie konserwacji i modernizacji urządzeĔ oĞwietlenia drogowego, oraz usáugi dotyczące obsáugi klienta.
Przychody w ramach pozostaáej dziaáalnoĞci ze sprzedaĪy miĊdzy segmentami wyniosáy za lata zakoĔczone
31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. odpowiednio 387,2 mln PLN (57,0%) oraz 361,2 mln PLN (57,9%)
áącznych przychodów tego segmentu.
Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy energii z akcyzą .................................................................................
Podatek akcyzowy .....................................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy energii netto .......................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych.......................................................................
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2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

2.702.454
2.702.454
2.399.597

3.001.524
(63.115)
2.938.409
2.202.634

11,1
8,7
(8,2)





2006

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów ........................................................................
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug ..............................................................................
Przychody ze sprzedaĪy energii cieplnej ..................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ................................................................................................

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

185.227
96.464
-

249.390
53.642
1.729

34,6
(44,4)
-

5.383.742

5.445.804

1,2

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 62,1 mln PLN (1,2%) do 5.445,8 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 5.383,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost
przychodów w 2007 roku byá gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem uzyskanych przez ElektrowniĊ Kozienice
przychodów ze sprzedaĪy, po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji, za okres od 10 paĨdziernika 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r. w kwocie 327,7 mln PLN.
Bez uwzglĊdnienia takich przychodów, przychody ze sprzedaĪy netto spadáy o 265,6 mln PLN (4,9%)
do 5.118,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 5.383,7 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten byá gáównie spowodowany zmniejszeniem przychodów ze sprzedaĪy
energii elektrycznej innym podmiotom, tj. przedsiĊbiorstwom obrotu, odbiorcom na rynku bilansującym oraz
na gieádzie energii o 107,1 mln PLN (67,3%) oraz spadkiem sprzedaĪy energii elektrycznej realizowanej
na rynku hurtowym w 2007 roku przez EnergoPartner o 250,4 mln PLN (82,1%). Zmniejszenie przychodów
w spóáce EnergoPartner wynikaáo z ograniczenia skali dziaáalnoĞci w tym zakresie w porównaniu do roku
zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r. w wyniku procesów konsolidacji sektora elektroenergetycznego (powstanie
czterech skonsolidowanych grup energetycznych w kraju) i związanego z tym zmniejszenia siĊ liczby
uczestników rynku energii, które spowodowaáy zmianĊ sytuacji na rynku hurtowym energii. Spadek przychodów
ze sprzedaĪy energii elektrycznej zostaá w znaczny sposób zrównowaĪony wzrostem przychodów z tytuáu
sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym ENEA o kwotĊ 258,9 mln PLN (11,4%). Ponadto spadek
przychodów ze sprzedaĪy wynika ze zmniejszenia przychodów z usáug dystrybucyjnych o 197,0 mln PLN,
co jest konsekwencją obniĪenia poziomu Ğredniej ceny usáug dystrybucji energii elektrycznej o 10,5% w wyniku
obniĪenia stawek usáug dystrybucyjnych zatwierdzanych przez Prezesa URE.
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej wzrosáy o 235,9 mln PLN (8,7%) do 2.938,4 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 2.702,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Wzrost przychodów w 2007 roku byá gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem uzyskanych przez ElektrowniĊ
Kozienice przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie i obrót,
po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji, za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. w wysokoĞci 322,8 mln PLN.
Bez uwzglĊdnienia przychodów Elektrowni Kozienice, przychody ze sprzedaĪy netto spadáy o 86,9 mln PLN
(2,7%) do 2.615,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 2.702,5 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten byá gáównie spowodowany spadkiem przychodów z tytuáu obrotu
energią w spóáce EnergoPartner o 250,4 mln PLN (82,1%) i zmniejszeniem sprzedaĪy energii elektrycznej
innym podmiotom, tj. przedsiĊbiorstwom obrotu, odbiorcom na rynku bilansującym oraz na gieádzie energii
o 107,1 mln PLN (67,3%). Zostaá on czĊĞciowo zrównowaĪony wzrostem iloĞci sprzedanej energii odbiorcom
koĔcowym w ENEA o 1,4% i wzrostem Ğredniej ceny sprzedaĪy energii o 9,8%, co przeáoĪyáo siĊ na wzrost
sprzedaĪy o 258,9 mln PLN (11,4%).
PoniĪsza tabela przedstawia strukturĊ sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym w ramach koncesji
na obrót w ENEA w latach zakoĔczonych 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r., w podziale na zespoáy grup
taryfowych oraz iloĞü sprzedawanej energii w ramach poszczególnych zespoáów grup taryfowych i Ğrednie ceny
1 MWh energii uzyskiwane w ramach kaĪdym z zespoáów grup taryfowych.
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Przychody
ze
sprzedaĪy
w tys. PLN

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

Udziaá w
sprzedaĪy

SprzedaĪ
energii

%

GWh

ĝrednia
cena
sprzedaĪy
PLN/MWh

Przychody
ze
sprzedaĪy
w tys. PLN

Udziaá w
sprzedaĪy

SprzedaĪ
energii

%

GWh

ĝrednia
cena
sprzedaĪy
PLN/MWh

SprzedaĪ energii
odbiorcom koĔcowym:
Grupa A .......................
Grupa B .......................
Grupa C .......................
Grupa G .......................

250.964,2
902.912,2
473.973,8
645.209,9

11,0
39,7
20,9
28,4

2.020,1
7.064,3
3.505,8
4.177,5

124,23
127,81
135,20
154,45

Razem: .....................

2.273.060,1

100,0

16.767,7

135,56

284.000,4
1.025.996,9
532.817,2
689.162,0
2.531.976,5

11,2
40,5
21,1
27,2

2.019,8
7.208,1
3.593,0
4.187,6

140,61
142,34
148,29
164,57

100,0

17.008,5

148.87

Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych
PoniĪsza tabela przedstawia informacje na temat iloĞci energii elektrycznej dostarczonej w ramach usáugi
dystrybucyjnej oraz Ğrednie ceny za 1 MWh dostarczonej energii za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 r. oraz
31 grudnia 2007 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
SprzedaĪ usáug dystrybucyjnych (TWh) ...................................................................................
ĝrednia cena 1 MWh (PLN)......................................................................................................

2006
15,9
147,9

2007
16,2
132,4

Zmiana
1,9%
(10,5)%

Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych spadáy o 197,0 mln PLN (8,2%) do 2.202,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 2.399,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Spadek przychodów ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych elektrycznej byá gáównie spowodowany spadkiem
Ğredniej ceny usáugi dystrybucyjnej o 15,5 PLN (10,5%), z 147,9 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
do 132,4 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w wyniku obniĪenia stawek zatwierdzanych przez Prezesa
URE i zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony zwiĊkszeniem iloĞci energii dostarczonej o 0,3 TWh (1,9%).
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów wzrosáy o 64,2 mln PLN (34,6%) do 249,4 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 185,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Bez uwzglĊdniania przychodów Elektrowni Kozienice, przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów wzrosáy
o 62,1 mln PLN (33,6%), do 247,4 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem sprzedaĪy
towarów i materiaáów poza GrupĊ przez spóáki zaleĪne BHU oraz AUTO-STYL.
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug spadáy o 42,9 mln PLN (44,4%) do 53,6 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 96,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek przychodów
ze sprzedaĪy pozostaáych usáug byá gáównie spowodowany zmniejszeniem przychodów z tytuáu usáug
Ğwiadczonych przez spóákĊ zaleĪną BUT, która od lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 r. znajdowaáa siĊ
w stanie likwidacji, a takĪe zmniejszeniem przychodów ze sprzedaĪy pozostaáych usáug w spóáce EWiNN.
Przychody ze sprzedaĪy energii cieplnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. sprzedaĪ energii cieplnej wyniosáa 1,7 mln PLN i wynika z uwzglĊdnienia
przychodów ze sprzedaĪy energii cieplnej Elektrowni Kozienice od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. W roku
zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r. nie prowadziliĞmy sprzedaĪy energii cieplnej.
Podatek akcyzowy
Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. podatek akcyzowy wyniósá 63,1 mln PLN i wynikaá ze sprzedaĪy
energii elektrycznej dokonywanej przez ElektrowniĊ Kozienice w ramach koncesji na wytwarzanie w okresie
od 10 paĨdziernika 2007 r. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. nie prowadziliĞmy sprzedaĪy obciąĪonej
podatkiem akcyzowym.
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Pozostaáe przychody operacyjne



Pozostaáe przychody operacyjne wzrosáy o 16,7 mln PLN (31,9%) do 69,0 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 52,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost tych
przychodów spowodowany byá gáównie zwiĊkszonymi przychodami z tytuáu zwrotu kosztów od
ubezpieczyciela, w wysokoĞci 7,6 mln PLN wynikającymi z likwidacji szkód losowych spowodowanych
wichurą w styczniu 2007 roku (wichura spowodowaáa znaczne straty w majątku dystrybucyjnym Grupy). Koszty
usuwania szkód losowych wyniosáy w 2007 roku 18,0 mln PLN, z czego w I kwartale 2007 roku uksztaátowaáy
siĊ na poziomie 13,7 mln zá i dotyczyáy gáównie skutków usuwania szkód związanych z wichurą. Ponadto,
w związku z zakoĔczeniem prowadzonych postĊpowaĔ sądowych, zostaáy rozwiązane rezerwy z tytuáu
wszczĊtych postĊpowaĔ sądowych o odszkodowania.
Koszty w podziale na segmenty branĪowe
2006
Koszty w podziale na segmenty branĪowe
Obrót........................................................................................................................................
Dystrybucja .............................................................................................................................
Wytwarzanie............................................................................................................................
Pozostaáa dziaáalnoĞü ..............................................................................................................
Wyáączenia ..............................................................................................................................
Razem .....................................................................................................................................

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

(2.708.112)
(2.202.028)
(573.170)
405.218

(2.688.666)
(2.130.928)
(472.385)
(640.929)
679.790

(0,7)
(3,2)
11,8
67,8

(5.078.092)

(5.253.118)

3,4

Koszty w podziale na segmenty branĪowe nie uwzglĊdniają kosztów ogólnego zarządu, które nie są
przypisywane do poszczególnych segmentów.
Koszty segmentu obrotu
Koszty obrotu spadáy o 19,4 mln PLN (0,7%) do 2.688,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 2.708,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek kosztów w 2007 roku byá
gáównie spowodowany zmniejszeniem kosztów związanych z obrotem energią w spóáce zaleĪnej EnergoPartner.
Spadek tych kosztów w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2007 r. wynikaá z ograniczenia skali dziaáalnoĞci przez
spóákĊ EnergoPartner w tym zakresie w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r. w wyniku
procesów konsolidacji sektora elektroenergetycznego (powstanie czterech skonsolidowanych grup
energetycznych w kraju) i związanego z tym zmniejszenia siĊ liczby uczestników rynku energii, które
spowodowaáy zmianĊ sytuacji na rynku hurtowym energii. JednoczeĞnie poniesione zostaáy wyĪsze koszty
zakupu energii na potrzeby sprzedaĪy w ENEA w wyniku wzrostu Ğredniej ceny zakupu energii elektrycznej
o 10,2%. WyĪsze koszty zakupu zostaáy zrównowaĪone wzrostem przychodów ze sprzedaĪy w obrocie.
Koszty segmentu dystrybucji
Koszty dystrybucji spadáy o 71,1 mln PLN (3,2%) do 2.130,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 2.202,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek kosztów w 2007 roku byá
gáównie spowodowany poniesieniem niĪszych kosztów zakupu usáug przesyáowych na skutek obniĪenia opáaty
systemowej. W 2007 roku Ğrednia cena przesyáu 1 MWh energii elektrycznej wyniosáa 57,2 PLN i spadáa
o 11,5 PLN, w porównaniu do 68,7 PLN w 2006 roku.
Koszty segmentu wytwarzania
Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. koszty wytwarzania wyniosáy 472,4 mln PLN. PowyĪsze koszty związane
są z dziaáalnoĞcią Elektrowni Kozienice za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., a takĪe
z kosztami Elektrowni Wodnych za caáy rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r. Grupa nie prowadziáa dziaáalnoĞci wytwórczej, poza dziaáalnoĞcią Elektrowni Wodnych, która nie byáa
wydzielona w odrĊbny segment dziaáalnoĞci i związane z nią koszty wykazywane byáy w ramach przychodów
z pozostaáej dziaáalnoĞci.
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Koszty segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci

Koszty segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci wzrosáy o 67,7 mln PLN (11,8%) do 640,9 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 573,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost kosztów
w 2007 roku byá gáównie spowodowany wzrostem kosztów związanych ze zwiĊkszoną skalą dziaáalnoĞci spóáek
zaleĪnych: Energomiar, AUTO-STYL, BHU, ENERGOBUD Leszno gáównie w pozycji usáugi obce (w związku
z realizacją umów przez podwykonawców) i wartoĞü sprzedanych towarów oraz dodatkowymi kosztami
na pozostaáej dziaáalnoĞci poniesionymi w wyniku transakcji miĊdzy ENEA a ENEA Operator.
Wyáączenia transakcji pomiĊdzy segmentami
Wyáączenia pomiĊdzy segmentami w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2007 r. obejmowaáy gáównie koszty nabycia
energii elektrycznej przez ENEA od spóáek Grupy w segmencie wytwarzania w kwocie 299,2 mln PLN, koszty
dokonanych pomiĊdzy spóákami Grupy transakcji nabycia surowców oraz towarów w kwocie 57,0 mln PLN,
koszty nabycia usáug przez ENEA od pozostaáych spóáek Grupy w kwocie 84,0 mln PLN, koszty transakcji
nabycia usáug pomiĊdzy spóákami Grupy (dokonanych przez spóáki inne niĪ ENEA) w kwocie 79,5 mln PLN,
a takĪe koszty nabycia aktywów trwaáych od spóáek Grupy, gáównie przez ENEA i ENEA Operator, w kwocie
163,5 mln PLN.
Wyáączenia pomiĊdzy segmentami w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r. obejmowaáy gáównie koszty nabycia
energii elektrycznej przez ENEA od spóáek Grupy w segmencie wytwarzania w kwocie 42,7 mln PLN, koszty
dokonanych pomiĊdzy spóákami Grupy transakcji nabycia surowców oraz towarów w kwocie 79,9 mln PLN,
koszty nabycia usáug przez ENEA od pozostaáych spóáek Grupy w kwocie 83,9 mln PLN, koszty transakcji
nabycia usáug pomiĊdzy spóákami Grupy (dokonanych przez spóáki inne niĪ ENEA) w kwocie 33,5 mln PLN,
a takĪe koszty nabycia aktywów trwaáych przez ENEA od spóáek Grupy w kwocie 161,4 mln PLN.
Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty
Amortyzacja ...............................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych .............................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów.......................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy.........................................................................................
Usáugi przesyáowe ......................................................................................................................
Inne usáugi obce .........................................................................................................................
Podatki i opáaty ..........................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ..............................................
Pozostaáe koszty operacyjne ......................................................................................................

(403.464)
(491.541)
(170.194)
(2.826.508)
(958.135)
(142.805)
(124.671)
(13.421)
(74.463)

(470.557)
(626.981)
(467.631)
(2.644.120)
(806.395)
(187.831)
(154.539)
(7.149)
(73.280)

16,6
27,6
174,8
(6,5)
(15,8)
31,5
24,0
(46,7)
(1,6)

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej..............................................................................................

(5.205.202)

(5.438.483)

4,5

Amortyzacja
Amortyzacja wzrosáa o 67,1 mln PLN (16,6%) do 470,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 403,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost amortyzacji byá gáównie
spowodowany uwzglĊdnieniem kosztów amortyzacji Ğrodków trwaáych Elektrowni Kozienice za okres dnia
10 paĨdziernika 2007 r. w wysokoĞci 56,9 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania kosztów Elektrowni Kozienice, koszty amortyzacji wzrosáy o 10,2 mln PLN (2,5%),
do 413,6 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany wzrostem wartoĞci majątku trwaáego wynikającego
z poniesionych nakáadów inwestycyjnych w 2007 roku.
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Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych


Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

Wynagrodzenia w tym: ...........................................................................................................
BieĪące wynagrodzenia i pozostaáe ....................................................................................
Nagrody jubileuszowe .........................................................................................................
Odprawy emerytalne ...........................................................................................................
Koszty ubezpieczeĔ spoáecznych..............................................................................................
ZUS......................................................................................................................................
Inne Ğwiadczenia spoáeczne ................................................................................................
Pozostaáe Ğwiadczenia po okresie zatrudnienia .................................................................

(zbadane)
(w tys. PLN)
(359.080)
(338.509)
(11.264)
(9.307)
(132.461)
(63.311)
(65.958)
(3.192)

(zbadane)
(w tys. PLN)
(483.123)
(435.094)
(31.789)
(16.240)
(143.858)
(77.468)
(67.051)
661

Razem .......................................................................................................................................

(491.541)

(626.981)

Zmiana
(%)
34,5
28,5
182,2
74,5
8,6
22,4
1,7
27,5

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 135,4 mln PLN (27,5%) do 626,9 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 491,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost kosztów
ĞwiadczeĔ pracowniczych w 2007 roku byá w duĪym stopniu spowodowany uwzglĊdnieniem kosztów ĞwiadczeĔ
pracowniczych Elektrowni Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. w kwocie 44,6 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania kosztów Elektrowni Kozienice, koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 90,9 mln PLN
(18,5%), do 582,4 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany wzrostem bieĪącego wynagrodzenia
i pozostaáych o 72,1 mln PLN, który wynikaá ze wzrostu Ğredniej páacy zasadniczej, która wyniosáa w 2007 roku
4.501,3 PLN i byáa wyĪsza w porównaniu do 2006 roku o 553,9 PLN (14,0%). Ponadto w związku
z wydzieleniem dziaáalnoĞci dystrybucyjnej ze struktur ENEA i przejĊciem przez ENEA Operator znacznej
czĊĞci pracowników wypáacone zostaáy jednorazowe Ğwiadczenia, w wysokoĞci 6,8 mln PLN, na podstawie
porozumieĔ zawartych ze związkami zawodowymi (w wyniku tych porozumieĔ zagwarantowano ponadto
pracownikom: (i) wzrost páacy zasadniczej dla kaĪdego pracownika ENEA Operator zatrudnionego uprzednio
w ENEA o 150,00 PLN miesiĊcznie (w przypadku zatrudnienia na peáen etat), z wyáączeniem pracowników
pobierających dodatek wyrównawczy; (ii) dwukrotne dokonanie odpisu na Zakáadowy Fundusz ĞwiadczeĔ
Socjalnych za lata, w których zostanie wypracowany przez ENEA Operator zysk w wysokoĞci 1.000 PLN
na jednego pracownika; (iii) dokonanie odpisu na fundusz nagród dla zaáogi w wysokoĞci do 15% zysku
pomniejszonego o odpis na Zakáadowy Fundusz ĞwiadczeĔ Socjalnych, w przypadku wypracowania zysku przez
ENEA Operator za pierwszy rok dziaáalnoĞci). JednoczeĞnie, na poziom tych kosztów wpáynĊáo porozumienie
zawarte przez Zarząd z organizacjami związkowymi dziaáającymi w Grupie, które przewiduje wypáatĊ
jednorazowego Ğwiadczenia pieniĊĪnego w wysokoĞci 14,5 mln PLN dla pracowników Grupy, którzy z róĪnych
przyczyn nie są uprawnieni do otrzymania Akcji Pracowniczych. Na wzrost kosztów ĞwiadczeĔ pracowniczych
miaáo równieĪ wpáyw zwiĊkszenie rezerwy z tytuáu nagród jubileuszowych o 15,0 mln PLN (133,1%) i rezerwy
na odprawy emerytalne o 4,2 mln PLN (45,4%) w wyniku sporządzonej na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. wyceny
aktuarialnej. Podstawowym czynnikiem wzrostu rezerw z tytuáu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
byá wzrost stopy przyrostu páac przyjĊtej w wycenie aktuarialnej do 6% w porównaniu do 3,5% na dzieĔ
31 grudnia 2005 r. oraz 3,4% na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. Wzrost ten zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony spadkiem
innych ĞwiadczeĔ pracowniczych o 7,9 mln PLN (11,5%); tj. kosztów ksztaácenia i doksztaácania pracowników
oraz uczestnictwa pracowników w spotkaniach, seminariach lub konferencjach, kosztów skáadek na Pracowniczy
Program Emerytalny, kosztów ochrony zdrowia pracowników, kosztów ĞwiadczeĔ rzeczowych (odzieĪ, sprzĊt
ochronny, posiáki regeneracyjne, Ğrodki czystoĞci), kosztów dopáat do korzystania z ulgowej odpáatnoĞci
za energiĊ elektryczną oraz odpisów na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych.
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów wzrosáa o 297,4 mln PLN (174,8%)
do 467,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 170,2 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r.
Bez uwzglĊdnienia kosztów Elektrowni Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. w wysokoĞci
241,5 mln PLN zuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów wzrosáa o 55,9 mln PLN
(32,9%), do 226,1 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem kosztów towarów
i materiaáów przez spóáki zaleĪne BHU i AUTO-STYL, z uwagi na zwiĊkszenie skali dziaáalnoĞci tych spóáek.
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Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy spadá o 182,4 mln PLN (6,5%) do 2.644,1 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 2.826,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Bez uwzglĊdnienia kosztów Elektrowni Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. do 31 grudnia
2007 r. koszty zakupu spadáy o 123,2 mln PLN do 2.703,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Zmniejszenie tych kosztów związane jest z spadkiem kosztów zakupu energii przez spóákĊ EnergoPartner
o 247,0 mln PLN (82,0%), w związku z ograniczeniem skali dziaáalnoĞci. JednoczeĞnie nastąpiá wzrost kosztów
zakupu energii przez ENEA o 162,1 mln PLN i byá spowodowany wzrostem Ğredniej ceny zakupu 1 MWh
energii elektrycznej o 13,0 PLN (10,2%) do 139,5 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu
do 126,5 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Usáugi przesyáowe
Koszt usáug przesyáowych spadá o 151,7 mln PLN (15,8%) do 806,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 958,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek kosztów usáug
przesyáowych byá gáównie spowodowany spadkiem Ğredniej ceny przesyáu na skutek obniĪenia opáaty
systemowej o 8,6 PLN (19,4%) za 1 MWh z 44,2 PLN w roku 2006 do 35,7 PLN w roku 2007. Opáata
systemowa byáa pobierana od odbiorców przez OSD na rzecz PSE-Operator. Opáata byáa ustalona w taryfie
PSE-Operator i przeniesiona w konsekwencji do taryf spóáek dystrybucyjnych. Stawka opáaty systemowej zwana
stawką systemową byáa kalkulowana jako dwuskáadnikowa z podziaáem na: (i) skáadnik jakoĞciowy stawki
systemowej; oraz (ii) skáadnik wyrównawczy stawki systemowej. Zgodnie z Ustawą o Rozwiązaniu KDT
od dnia 1 kwietnia 2008 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych zaprzestali pobierania skáadników
wyrównawczych. JednoczeĞnie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r.
zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie taryfowe stawka systemowa jest nazywana obecnie stawką
jakoĞciową, skalkulowaną jako jednoskáadnikowa.
W omawianym okresie Ğrednia cena przesyáu 1 MWh energii elektrycznej spadáa o 11,5 PLN, do 57,2 PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 68,7 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
co wynika ze stawek zatwierdzonych przez Prezesa URE.
Inne usáugi obce
Koszt innych usáug obcych wzrósá o 45,0 mln PLN (31,5%) do 187,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 142,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost kosztów innych usáug
obcych byá gáównie spowodowany uwzglĊdnieniem kosztów usáug obcych Elektrowni Kozienice za okres
od dnia 10 paĨdziernika 2007 r. w wysokoĞci 26,5 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania kosztów Elektrowni Kozienice, koszty usáug obcych wzrosáy o 18,6 mln PLN (13,0%), do
161,4 mln PLN. Wzrost ten byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem kosztów usáug obcych (takich jak usáugi
geodezyjne, transportowe, prace budowlano-montaĪowe) w spóáce ENERGOBUD Leszno o 10,0 mln PLN,
związanych z realizacją umów przez podwykonawców, co zrekompensowane zostaáo wzrostem przychodów.
Ponadto w 2007 roku poniesione zostaáy koszty doradcze i prawne związane z wydzieleniem operatora systemu
dystrybucyjnego oraz koszty przeprowadzenia procesu konsolidacji spóáek zaleĪnych.
Podatki i opáaty
Koszt podatków i opáat wzrósá o 29,9 mln PLN (24,0%) do 154,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 124,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost kosztów podatków
i opáat byá gáównie spowodowany powstaniem obowiązku zapáaty podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych
w związku z wydzieleniem dziaáalnoĞci dystrybucyjnej do ENEA Operator w wysokoĞci 24,8 mln PLN oraz
uwzglĊdnieniem kosztów podatków i opáat Elektrowni Kozienice za okres od dnia 10 paĨdziernika 2007 r.
w wysokoĞci 16,8 mln PLN.
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych zmniejszyáa siĊ o 6,3 mln PLN (47,0%)
do 7,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 13,4 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r. Zmniejszenie straty na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych byáo gáównie
spowodowane niĪszym poziomem likwidowanych Ğrodków trwaáych w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku.
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Pozostaáe koszty operacyjne



Pozostaáe koszty operacyjne uksztaátowaáy siĊ w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2007 r. na zbliĪonym poziomie
w porównaniu do 2006 roku i wyniosáy 73,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. i 74,5 mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Zysk operacyjny
Zysk operacyjny spadá o 154,5 mln PLN (66,9%) do 76,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
w porównaniu do 230,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Bez uwzglĊdnienia zysku operacyjnego
Elektrowni Kozienice za okres od 10 paĨdziernika 2007 r., zysk operacyjny spadá do 81,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., co stanowiá spadek o 149,2 mln PLN (64,6%) w stosunku do zysku
operacyjnego za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek zysku operacyjnego byá gáównie spowodowany
spadkiem zysku na segmencie dystrybucji o 122,8 mln PLN na skutek obniĪenia stawek usáug dystrybucyjnych
o 10,5%.
Przychody finansowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Przychody finansowe
Odsetki od lokat .......................................................................................................................
Odsetki za zwáokĊ (naliczone i otrzymane) .............................................................................
Rozwiązanie odpisu na odsetki naleĪne...................................................................................
Pozostaáe ..................................................................................................................................

5.230
27.832
1.252
325

27.921
15.285
1.019
757

433,9
(45,1)
(18,6)
132,9

Razem ......................................................................................................................................

34.639

44.982

29,9

Przychody finansowe wzrosáy o 10,4 mln PLN (29,9%) do 45,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 34,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Bez uwzglĊdniania przychodów finansowych Elektrowni Kozienice przychody finansowe spadáy o 4,5 mln PLN
(12,7%) do 30,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 34,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek przychodów finansowych byá gáównie spowodowany zmniejszeniem
przychodów z tytuáu naliczonych odsetek za zwáokĊ o 12,9 mln PLN (z tytuáu przekroczenia terminu páatnoĞci
za energiĊ elektryczną i usáugi dystrybucyjne). Na skutek ujednolicenia ewidencji ksiĊgowej w 2006 roku
w zakresie naliczenia odsetek uwzglĊdniono w przychodach finansowych jednorazową dodatkową kwotĊ
naliczonych odsetek za zwáokĊ w wysokoĞci 9,9 mln PLN. Ujednolicenie ewidencji ksiĊgowej w 2006 roku
polegaáo na uwzglĊdnieniu w 2006 roku w przychodach finansowych odsetek naliczonych za zwáokĊ przez
wszystkie jednostki terenowe ENEA, podczas gdy w 2005 roku naliczone odsetki ewidencjonowane byáy tylko
w jednej jednostce terenowej. JednoczeĞnie w 2007 roku uzyskano niĪsze otrzymane odsetki za zwáokĊ
o 4,3 mln PLN oraz wyĪsze wpáywy z lokat o 12,4 mln PLN z powodu wyĪszego stanu Ğrodków pieniĊĪnych.
Koszty finansowe
2006

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

Koszty finansowe
Koszty odsetek ..........................................................................................................................
Odsetki od kredytów bankowych.........................................................................................
Odsetki od leasingu ..............................................................................................................
Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązaĔ .........................................................
Koszt utworzenia odpisu na odsetki naleĪne .......................................................................
Inne ...........................................................................................................................................

(15.811)
(4.339)
(726)
(10.746)
-

(10.654)
(8.961)
(355)
(483)
(855)
(1.733)

(32,6)
106,5
(33,5)
(92,0)
-

Razem.......................................................................................................................................

(15.811)

(12.387)

(21,7)

Koszty finansowe spadáy o 3,4 mln PLN (21,7%) do 12,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 15,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Bez uwzglĊdniania kosztów finansowych Elektrowni Kozienice, koszty finansowe spadáy o 11,4 mln PLN
(72,1%) do 4,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 15,8 mln PLN za rok

99

zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek
 kosztów finansowych byá gáównie spowodowany zmniejszeniem odpisu
na odsetki naleĪne oraz kosztów odsetek od kredytów. W 2006 roku jednorazowo zaksiĊgowano odpis na odsetki
naleĪne w kwocie 10,7 mln PLN, co wynikaáo ze zmiany zasad ewidencji ksiĊgowej.
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem spadá o 140,5 mln PLN (56,3%) do 109,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 249,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Bez uwzglĊdnienia zysku przed
opodatkowaniem Elektrowni Kozienice za okres od 10 paĨdziernika 2007 r., zysk przed opodatkowaniem spadá
do 107,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., co stanowiáo spadek o 141,9 mln PLN (56,9%)
w stosunku do zysku przed opodatkowaniem za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek zysku przed
opodatkowaniem byá gáównie spowodowany spadkiem zysku operacyjnego, który zostaá czĊĞciowo
zrównowaĪony wzrostem zysku na dziaáalnoĞci finansowej o 7,0 mln PLN w porównaniu do roku
zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Podatek dochodowy
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Podatek bieĪący ..........................................................................................................................................
Podatek odroczony .....................................................................................................................................
Korekta podatku za rok 2003 i 2004 ..........................................................................................................

(80.351)
35.255
-

(80.821)
491.800
1.614

Razem ........................................................................................................................................................

(45.096)

412.593

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. zwiĊksza wynik
finansowy netto o kwotĊ 412,6 mln PLN, w porównaniu do rozpoznanego za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
podatku, który zmniejszaá wynik o 45,1 mln PLN. W 2007 roku wysokoĞü podatku dochodowego wynikaáa
gáównie z rozwiązania rezerwy na podatek odroczony w wysokoĞci 428,6 mln PLN, która w zasadniczej czĊĞci
jest związana z wniesieniem przez ENEA w drodze aportu zorganizowanej czĊĞci przedsiĊbiorstwa
do ENEA Operator z dniem 30 czerwca 2007 r., w wyniku czego wartoĞü podatkowa Ğrodków trwaáych
wzrosáa o 2.256 mln PLN.
Zysk netto
Zysk netto wzrósá o 317,3 mln PLN (155,2%) do 521,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 204,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost zysku netto byá spowodowany
gáównie rozwiązaniem rezerwy na podatek odroczony w wysokoĞci 428,6 mln PLN.
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósá o 317,9 mln PLN (156,1%)
do 521,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 203,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej
byá spowodowany wzrostem zysku netto.
Zysk netto przypadający na udziaáy mniejszoĞci
Zysk netto przypadający na udziaáy mniejszoĞci spadá o 0,6 mln PLN (75,0%) do 0,2 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 0,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek
zysku netto przypadającego na udziaáy mniejszoĞci byá gáównie spowodowany spadkiem wyniku finansowego
netto spóáki zaleĪnej BHU, w której ENEA posiada 87,8% akcji.
EBITDA
EBITDA spadá o 87,4 mln PLN (13,8%) do 546,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 634,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Bez uwzglĊdniania EBITDA Elektrowni Kozienice za okres od 10 paĨdziernika 2007 r., EBITDA wyniósá
495,3 mln PLN w porównaniu do 634,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek EBITDA
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byá gáównie spowodowany spadkiem
 zysku operacyjnego, który zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony wzrostem
amortyzacji.
MarĪa EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej netto) spadáa z 11,7% za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. oraz do 9,9% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. lub do 9,7% bez
uwzglĊdniania EBITDA Elektrowni Kozienice oraz przychodów netto Elektrowni Kozienice za okres
od 10 paĨdziernika 2007 r.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za kaĪde z lat
zakoĔczonych 31 grudnia 2005 oraz 2006 roku, które pochodzą ze Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-3 do F-84 niniejszego Prospektu. Tabela przedstawia takĪe
zmiany procentowe w poszczególnych pozycjach, które zaszáy pomiĊdzy tymi okresami.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
(zbadane)
(w tys. PLN)
Przychody
Przychody ze sprzedaĪy ............................................................................................................
Podatek akcyzowy ....................................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ................................................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne ...............................................................................................
Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej ...................................................................................
Koszty
Amortyzacja ..............................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych ............................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów .....................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy .......................................................................................
Usáugi przesyáowe .....................................................................................................................
Inne usáugi obce ........................................................................................................................
Podatki i opáaty .........................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .............................................
Pozostaáe koszty operacyjne .....................................................................................................
Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej ............................................................................................
Zysk operacyjny ......................................................................................................................
Przychody finansowe ................................................................................................................
Koszty finansowe ......................................................................................................................
Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw wáasnoĞci
Zysk przed opodatkowaniem .................................................................................................
Podatek dochodowy ..................................................................................................................
Zysk netto okresu sprawozdawczego, z tego ........................................................................
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej.............................................................
przypadający na udziaáy mniejszoĞci ........................................................................................
Zysk netto przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej ..............................................
ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych .....................................................................................
Zysk netto na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) .................................................................
Zysk rozwodniony na AkcjĊ (w záotych na jedną AkcjĊ) ....................................................
EBITDA (1) ...............................................................................................................................

2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

4.614.659
4.614.659
33.204
4.647.863

5.383.742
5.383.742
52.304
5.436.046

16,7
16,7
57,5
17,0

(398.341)
(478.540)
(158.822)
(2.330.546)
(897.791)
(153.632)
(119.863)
(21.647)
(39.515)
(4.598.697)
49.166
21.109
(17.908)
79
52.446
(15.633)
36.813
36.289
524
36.289
221.594.900
0,16
0,16

(403.464)
(491.541)
(170.194)
(2.826.508)
(958.135)
(142.805)
(124.671)
(13.421)
(74.463)
(5.205.202)
230.844
34.639
(15.811)
(129)
249.543
(45.096)
204.447
203.636
811
203.636
221.594.900
0,92
0,92

1,3
2,7
7,2
21,3
6,7
(7,0)
4,0
(38,0)
88,4
13,2
369,5
64.1
(11,7)

447.507

634.308

41,7

375,8
188,5
455,4
461,2
54,8
461,2
0,0
475,0
475,0

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.
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Przychody w podziale na segmenty branĪowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Przychody w podziale na segmenty branĪowe
Obrót .........................................................................................................................................
Dystrybucja ...............................................................................................................................
Pozostaáa dziaáalnoĞü ................................................................................................................
Wyáączenia ...............................................................................................................................

(zbadane)
(w tys. PLN)
2.246.291
2.169.953
625.236
(426.821)

(zbadane)
(w tys. PLN)
2.766.056
2.400.829
623.388
(406.531)

Razem.......................................................................................................................................

4.614.659

5.383.742

Zmiana
(%)
23,1
10,6
(0,3)
(4,8)
16,7

Przychody w ramach segmentu obrotu
Przychody z obrotu wzrosáy o 519,8 mln PLN (23,1%) do 2.766,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 2.246,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost przychodów
w 2006 roku byá gáównie spowodowany zwiĊkszoną iloĞcią sprzedaĪy energii elektrycznej dla klientów
koĔcowych o 1,4 TWh (9,3%) oraz wzrostem Ğredniej ceny sprzedanej energii elektrycznej, co áącznie
przeáoĪyáo siĊ na wzrost przychodów z tego tytuáu o 208,8 mln PLN. JednoczeĞnie zwiĊkszeniu ulegáa sprzedaĪ
na rynku bilansującym o 109,7 mln PLN (220,7%). Ponadto zwiĊkszeniu ulegáa sprzedaĪ energii elektrycznej
realizowana na rynku hurtowym w 2006 roku przez EnergoPartner o 180,8 mln PLN (145,5%).
Przychody w ramach segmentu obrotu ze sprzedaĪy miĊdzy segmentami wyniosáy za lata zakoĔczone 31 grudnia
2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. odpowiednio 1,6% (44,1 mln PLN) oraz 1,5% (34,8 mln PLN) áącznych
przychodów tego segmentu.
Przychody w ramach segmentu dystrybucji
Przychody z dystrybucji wzrosáy o 230,8 mln PLN (10,6%) do 2.400,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 2.170,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost przychodów
w 2006 roku byá gáównie spowodowany zwiĊkszoną o 238,4 mln PLN sprzedaĪą usáugi dystrybucyjnej
w związku ze wzrostem iloĞci dostarczonej energii elektrycznej o 686,2 GWh oraz wzrostem Ğredniej ceny
1 MWh dostarczonej energii elektrycznej o 9,0 PLN (6,5%) do 147,9 w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 138,9 PLN w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2005 roku.
Przychody w ramach segmentu dystrybucji za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.
pochodziáy w zasadzie w caáoĞci ze sprzedaĪy poza GrupĊ.
Przychody w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci
Przychody z segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci spadáy o 1,8 mln PLN (0,3%) do 623,4 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 625,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Spadek przychodów w 2006 r. byá gáównie spowodowany ograniczeniem usáug związanych z prowadzeniem
rozliczeĔ za zuĪycie gazu (o 2,6 mln PLN), które ENEA Ğwiadczyáa do 2006 roku na podstawie umowy zawartej
z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. W 2006 roku Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. zrezygnowaáo z usáug ENEA w zakresie poĞrednictwa.
Przychody w ramach pozostaáej dziaáalnoĞci z tytuáu sprzedaĪy miĊdzy segmentami wyniosáy za lata zakoĔczone
31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. odpowiednio 57,9% (361,2 mln PLN) oraz 62,1% (388,1 mln PLN)
áącznych przychodów tego segmentu.
Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej ...........................................................................
Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych.......................................................................
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów ........................................................................
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug ..............................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ................................................................................................
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2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

2.206.721
2.165.967
176.110
65.861

2.702.454
2.399.597
185.227
96.464

22,5
10,8
5,2
46,5

4.614.659

5.383.742

16,7

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 769,1 mln PLN (16,7%) do 5.383,7 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 4.614,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost
przychodów byá gáównie spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej o 22,5%,
tj. o 495,8 mln PLN i dystrybucji energii o 10,8%, tj. o 233,6 mln PLN.
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej wzrosáy o 495,8 mln PLN (22,5%) do 2.702,5 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 2.206,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej byá gáównie spowodowany wzrostem iloĞci sprzedanej
energii elektrycznej o 1,4 TWh oraz wzrostem Ğredniej ceny sprzedaĪy 1 MWh o 1,0 PLN do 135,6 PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 134,6 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. PrzeáoĪyáo
siĊ to na wzrost przychodów z tego tytuáu o 208,8 mln PLN. JednoczeĞnie zwiĊkszeniu ulegáa sprzedaĪ na rynku
bilansującym o 109,7 mln PLN (220,7%) oraz sprzedaĪ energii elektrycznej realizowana na rynku hurtowym
w 2006 roku przez EnergoPartner o 180,8 mln PLN (145,5%).
PoniĪsza tabela przedstawia strukturĊ sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym w ENEA w ramach
koncesji na obrót w latach zakoĔczonych 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r., w podziale na zespoáy grup
taryfowych oraz iloĞü sprzedawanej energii w ramach poszczególnych zespoáów grup taryfowych i Ğrednie ceny
1 MWh energii uzyskiwane w ramach kaĪdego z zespoáów grup taryfowych.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
Przychody
ze
sprzedaĪy
w tys. PLN

2006

Udziaá w
sprzedaĪy

SprzedaĪ
energii

ĝrednia cena
sprzedaĪy

Udziaá w
sprzedaĪy

SprzedaĪ
energii

PLN/MWh

Przychody
ze
sprzedaĪy
w tys. PLN

%

GWh

%

GWh

11,0
39,7
20,9
28,4

2.020,1
7.064,3
3.505,8
4.177,5

124,23
127,81
135,20
154,45

100,0

16.767,7

135,56

SprzedaĪ energii
odbiorcom
koĔcowym w tym:
Grupa A .................
Grupa B .................
Grupa C .................
Grupa G .................

141.056,3
828.668,9
466.279,2
628.248,5

6,8
40,2
22,6
30,4

1.202,7
6.690,3
3.369,4
4.076,4

117,28
123,86
138,38
154,12

250.964,2
902.912,2
473.973,8
645.209,9

Razem: ................

2.064.252,9

100,0

15.338,8

134,58

2.273.060,1

ĝrednia cena
sprzedaĪy
PLN/MWh

Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
15,2
138,9

SprzedaĪ usáug dystrybucyjnych (TWh) .......................................................
ĝrednia cena 1 MWh (PLN)..........................................................................

2006
15,9
147,9

Zmiana
4,6%
6,5%

Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych wzrosáy o 233,6 mln PLN (10,8%) do 2.399,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 2.166,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem iloĞci
dostarczonej energii elektrycznej o 0,7 TWh (4,6%) oraz wzrostem Ğredniej stawki usáug dystrybucyjnych
o 9,0 PLN (6,5%), co przeáoĪyáo siĊ na wzrost przychodów z tytuáu usáug dystrybucyjnych odbiorcom
koĔcowym o 238,4 mln PLN.
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów wzrosáy o 9,1 mln PLN (5,2%) do 185,2 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 176,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost
przychodów ze sprzedaĪy towarów i materiaáów byá spowodowany wzrostem sprzedaĪy w spóáce zaleĪnej
BHU S.A. (o 12,2 mln PLN) w wyniku rozwoju dziaáalnoĞci handlowej, który zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony
zmniejszeniem przychodów w spóákach zaleĪnych: ENERGOBUD Gorzów (spóáka przejĊta przez
ENERGOBUD Leszno) (o 2,4 mln PLN) oraz BUT (o 2,0 mln PLN).
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Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug

 usáug wzrosáy o 30,6 mln PLN (46,5%) do 96,5 mln PLN za rok
Przychody
ze sprzedaĪy pozostaáych
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 65,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost
przychodów ze sprzedaĪy pozostaáych usáug byá spowodowany wzrostem o 4,8 mln PLN przychodów
ze Ğwiadczenia usáug przez spóáki zaleĪne w zakresie konserwacji i modernizacji oĞwietlenia ulicznego (co byáo
wynikiem przede wszystkim zawarcia kolejnych umów na Ğwiadczenie takich usáug) oraz wzrostem sprzedaĪy
poza GrupĊ usáug realizowanych przez EWiNN, AUTO-STYL, ENERGOBUD Leszno, ENERGOBUD Gorzów
(spóáka przejĊta przez ENERGOBUD Leszno) i BUT, co byáo wynikiem dziaáaĔ podejmowanych przez
ww. spóáki mających na celu rozszerzenie zakresu i obszaru dziaáania oraz poprawĊ pozycji konkurencyjnej
na rynku usáug. Wzrost przychodów ww. spóáek byá równieĪ wynikiem lepszej koniunktury w budownictwie,
w tym w zakresie usáug budowlano-montaĪowych, sieci elektroenergetycznych.
Koszty w podziale na segmenty branĪowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Koszty w podziale na segmenty branĪowe
Obrót .........................................................................................................................................
Dystrybucja ..............................................................................................................................
Pozostaáa dziaáalnoĞü................................................................................................................
Wyáączenia ...............................................................................................................................
Razem ......................................................................................................................................

2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

(2.162.685)
(2.118.512)
(597.282)
425.359

(2.708.112)
(2.202.028)
(573.170)
405.218

25,2
3,9
(4,0)
(4,7)

(4.453.120)

(5.078.092)

14,0

Koszty w podziale na segmenty branĪowe nie uwzglĊdniają kosztów ogólnego zarządu, które nie są
przypisywane do poszczególnych segmentów.
Koszty segmentu obrotu
Koszty obrotu wzrosáy o 545,4 mln PLN (25,2%) do 2.708,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 2.162,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów w 2006 roku byá
gáównie spowodowany wzrostem iloĞci zakupionej energii w ENEA o 2,3 TWh oraz wzrostem Ğredniej ceny
zakupionej energii o 1,7%. Ponadto zwiĊkszeniu ulegáy koszty obrotu energią realizowane przez EnergoPartner
o 179,0 mln PLN (146,2%) w związku ze wzrostem iloĞci sprzedanej energii elektrycznej przez EnergoPartner.
Koszty segmentu dystrybucji
Koszty dystrybucji wzrosáy o 83,5 mln PLN (3,9%) do 2.202,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 2.118,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów w 2006 roku
byá gáównie spowodowany przyrostem o 60,3 mln PLN (o 6,7%) kosztów usáug przesyáowych w porównaniu
do 2005 roku oraz zwiĊkszeniem kosztów amortyzacji, kosztów ĞwiadczeĔ pracowniczych oraz podatków
od majątku sieciowego. Wzrost kosztów usáug przesyáowych byá gáównie spowodowany wzrostem Ğredniej ceny
przesyáu oraz zwiĊkszeniem iloĞci dostarczanej energii elektrycznej. W omawianym okresie Ğrednia cena
przesyáu 1 MWh energii elektrycznej wzrosáa o 2,0 PLN, do 68,7 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 66,7 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. (stawki zatwierdzone przez Prezesa URE).
Koszty segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci
Koszty segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci spadáy o 24,1 mln PLN (4,0%) do 573,2 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 597,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek ten wynikaá
ze zmniejszenia kosztów usáug związanych z prowadzeniem rozliczeĔ za zuĪycie gazu (w wyniku rezygnacji
z poĞrednictwa ENEA w sprzedaĪy gazu przez PGNiG S.A.) oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych gáównie
w spóáce BUT i EWiNN.
Wyáączenia transakcji pomiĊdzy segmentami
Wyáączenia pomiĊdzy segmentami w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r. obejmowaáy gáównie koszty nabycia
energii elektrycznej przez ENEA od spóáek Grupy w segmencie wytwarzania w kwocie 42,7 mln PLN, koszty
dokonanych pomiĊdzy spóákami Grupy transakcji nabycia surowców oraz towarów w kwocie 79,9 mln PLN,
koszty nabycia usáug przez ENEA od pozostaáych spóáek Grupy w kwocie 83,9 mln PLN, koszty transakcji
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nabycia
usáug pomiĊdzy spóákami Grupy
(dokonanych przez spóáki inne niĪ ENEA) w kwocie 33,5 mln PLN,


a takĪe koszty nabycia aktywów trwaáych przez ENEA od spóáek Grupy w kwocie 161,4 mln PLN.
Wyáączenia pomiĊdzy segmentami w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2005 r. obejmowaáy gáównie koszty nabycia
energii elektrycznej przez ENEA od spóáek Grupy w segmencie wytwarzania w kwocie 34,8 mln PLN, koszty
dokonanych pomiĊdzy spóákami Grupy transakcji nabycia surowców oraz towarów w kwocie 72,6 mln PLN,
koszty nabycia usáug przez ENEA od pozostaáych spóáek Grupy w kwocie 86,7 mln PLN, koszty transakcji
nabycia usáug pomiĊdzy spóákami Grupy (dokonanych przez spóáki inne niĪ ENEA) w kwocie 44,9 mln PLN,
a takĪe koszty nabycia aktywów trwaáych przez ENEA od spóáek Grupy w kwocie 183,9 mln PLN.
Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty
Amortyzacja ............................................................................................................................
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych ..........................................................................................
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów....................................
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy......................................................................................
Usáugi przesyáowe ...................................................................................................................
Inne usáugi obce ......................................................................................................................
Podatki i opáaty .......................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ...........................................
Pozostaáe koszty operacyjne ...................................................................................................

(398.341)
(478.540)
(158.822)
(2.330.546)
(897.791)
(153.632)
(119.863)
(21.647)
(39.515)

(403.464)
(491.541)
(170.194)
(2.826.508)
(958.135)
(142.805)
(124.671)
(13.421)
(74.463)

1,3
2,7
7,2
21,3
6,7
(7,0)
4,0
(38,0)
88,4

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej...........................................................................................

(4.598.697)

(5.205.202)

13,2

Amortyzacja
Amortyzacja wzrosáa o 5,2 mln PLN (1,3%) do 403,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 398,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost amortyzacji Ğrodków trwaáych,
wartoĞci niematerialnych, wáasnoĞci prawa wieczystego uĪytkowania gruntów i nieruchomoĞci inwestycyjnych
byá gáównie spowodowany zwiĊkszeniem wartoĞci majątku w wyniku nakáadów inwestycyjnych poniesionych
na majątek dystrybucyjny.
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Wynagrodzenia w tym: ...........................................................................................................
BieĪące wynagrodzenia i pozostaáe ....................................................................................
Nagrody jubileuszowe .........................................................................................................
Odprawy emerytalne ...........................................................................................................
Koszty ubezpieczeĔ spoáecznych..............................................................................................
ZUS......................................................................................................................................
Inne Ğwiadczenia spoáeczne ................................................................................................
Pozostaáe Ğwiadczenia po okresie zatrudnienia .................................................................

(zbadane)
(w tys. PLN)
(368.852)
(333.485)
(29.856)
(5.511)
(109.688)
(59.308)
(46.223)
(4.157)

(zbadane)
(w tys. PLN)
(359.080)
(338.509)
(11.264)
(9.307)
(132.461)
(63.311)
(65.958)
(3.192)

Razem .......................................................................................................................................

(478.540)

(491.541)

Zmiana
(%)
(2,6)
1,5
(62,3)
68,9
20,8
6,7
42,7
(23,2)
2,7

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 13,0 mln PLN (2,7%) do 491,5 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 478,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów
ĞwiadczeĔ pracowniczych spowodowany byá wzrostem kosztów ubezpieczeĔ spoáecznych o kwotĊ
22,8 mln PLN, gáównie w związku z przystąpieniem do Pracowniczego Programu Emerytalnego, który zostaá
zarejestrowany 29 grudnia 2005 r. Ponadto zwiĊkszeniu ulegáy bieĪące wynagrodzenia o kwotĊ 5,0 mln PLN
oraz rezerwa na odprawy emerytalne o kwotĊ 3,8 mln PLN. Wzrost ten zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony
zmniejszeniem rezerw na nagrody jubileuszowe o kwotĊ 18,6 mln PLN. ĝrednie wynagrodzenie miesiĊczne
w Grupie w roku 2006 wyniosáo 4.306,3 PLN i wzrosáo w stosunku do Ğredniej páacy osiągniĊtej w roku 2005
o 540,3 PLN, tj. o 14,4%. JednoczeĞnie, zatrudnienie w Grupie spadáo o 81 osób (1,0%) z 7.895 osób na dzieĔ
31 grudnia 2005 r. do 7.814 osób na 31 grudnia 2006 r.
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ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów wzrosáa o 11,4 mln PLN (7,2%)
do 170,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 158,8 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. Wzrost zuĪycia materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów byá gáównie
spowodowany zwiĊkszeniem kosztów sprzedanych towarów i materiaáów w spóáce BHU o 10,5 mln PLN
(6,8%) zajmującej siĊ sprzedaĪą materiaáów i towarów elektroenergetycznych
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy
Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy wzrósá o 496,0 mln PLN (21,3%) do 2.826,5 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 2.330,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów
zakupu energii na potrzeby sprzedaĪy byá gáównie spowodowany wzrostem iloĞci zakupionej energii
elektrycznej o 2,3 TWh oraz wzrostem Ğredniej ceny zakupu 1 MWh energii elektrycznej o 2,0 PLN (1,7%)
do 126,5 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 124,5 PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r., co przeáoĪyáo siĊ na wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej o 317,0 mln PLN. Ponadto
zwiĊkszeniu ulegáy koszty zakupu energii elektrycznej przez spóákĊ EnergoPartner o 179,0 mln PLN.
Usáugi przesyáowe
Koszt usáug przesyáowych wzrósá o 60,3 mln PLN (6,7%) do 958,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu z 897,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów usáug
przesyáowych byá gáównie spowodowany wzrostem Ğredniej ceny przesyáu 1 MWh w wyniku wzrostu opáaty
systemowej o 2,7 PLN/MWh (6,5%) do 44,2 PLN/MWh w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r. w porównaniu
do 41,5 PLN/MWh w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2005 r. oraz zwiĊkszeniem iloĞci dostarczonej energii
elektrycznej. W omawianym okresie Ğrednia cena przesyáu za 1 MWh wzrosáa o 2,0 PLN (3,0%) do 68,7 PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 66,7 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
(w wyniku podwyĪszenia stawek zatwierdzonych przez Prezesa URE).
Inne usáugi obce
Koszt innych usáug obcych spadá o 10,8 mln PLN (7,0%) do 142,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu z 153,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek kosztów innych
usáug obcych byá gáównie spowodowany poniesieniem mniejszych kosztów usáug w spóákach BUT,
ENERGOBUD PoznaĔ i ENERGOBUD Gorzów (spóáki przejĊte przez ENERGOBUD Leszno) ze wzglĊdu
na mniejszą iloĞü zleceĔ realizowanych poza GrupĊ.
Podatki i opáaty
Koszt podatków i opáat wzrósá o 4,8 mln PLN (4,0%) do 124,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 119,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów podatków i opáat byá
gáównie spowodowany wzrostem podatku od nieruchomoĞci o 4,1 mln PLN dotyczącego majątku
dystrybucyjnego.
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych spadáa o 8,2 mln PLN (38,0%) do 13,4 mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 21,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Spadek straty na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych byá gáównie spowodowany zmniejszoną
iloĞcią transakcji sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r.
w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne wzrosáy o 35,0 mln PLN (88,6%) do 74,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu z 39,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost pozostaáych kosztów
operacyjnych byá gáównie spowodowany kosztami tworzenia rezerw na potencjalne roszczenia w wysokoĞci
46,7 mln PLN, przede wszystkim związanych z roszczeniami o bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci, który
wynikaá z wprowadzenia w 2006 roku nowych zasad tworzenia takich rezerw. W 2006 roku wprowadzono
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z roszczeniami o bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci.
koniecznoĞü tworzenia rezerw związanych

WysokoĞü rezerwy jest szacowana na podstawie potencjalnej wysokoĞci odszkodowaĔ na rzecz wáaĞcicieli
nieruchomoĞci oraz czynszu przez sáuĪby techniczne Grupy w oparciu o indywidualne analizy zgáoszonych
roszczeĔ.
Zysk operacyjny
Zysk operacyjny wzrósá o 181,6 mln PLN (369,1%) do 230,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 49,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost zysku operacyjnego byá gáównie
spowodowany wzrostem zysku na segmencie dystrybucji o 147,4 mln PLN oraz na pozostaáej dziaáalnoĞci
o 22,3 mln PLN. Wzrost zysku na segmencie dystrybucji wynika przede wszystkim ze zwiĊkszenia iloĞci
dostarczonej energii elektrycznej o 0,7 TWh oraz wzrostu Ğredniej ceny sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych
za 1 MWh o 9,0 PLN (6,5%) do 147,9 PLN w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r. w porównaniu
do 138,9 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Przychody finansowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Przychody finansowe
Odsetki za zwáokĊ (naliczone i otrzymane) .................................................................................
Odsetki od lokat ...........................................................................................................................
Rozwiązanie odpisu na odsetki naleĪne.......................................................................................
Pozostaáe ......................................................................................................................................

19.556
1.518
19
16

27.832
5.230
1.252
325

42,3
244,5
6.489,5
1.931,3

Razem ..........................................................................................................................................

21.109

34.639

64,1

Przychody finansowe wzrosáy o 13,5 mln PLN (64,1%) do 34,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 21,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost tych przychodów byá gáównie
spowodowany wzrostem przychodów z tytuáu naliczonych odsetek za zwáokĊ o 9,4 mln PLN, co wynika
z ujednolicenia w 2006 roku ewidencji ksiĊgowej w zakresie naliczania odsetek, w tym odsetek za zwáokĊ.
Od 2006 roku wszystkie spóáki z Grupy rozpoczĊáy naliczanie odsetek za zwáokĊ, podczas gdy w 2005 roku
dokonywaá tego wyáącznie jeden z oddziaáów ENEA. Ponadto nastąpiá spadek otrzymanych odsetek za zwáokĊ
o 1,2 mln PLN oraz wzrost przychodów z tytuáu odsetek od lokat o kwotĊ 3,7 mln PLN w związku
ze znaczącym wzrostem Ğrodków pieniĊĪnych.
Koszty finansowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty finansowe
Koszty odsetek w tym: .................................................................................................................
Odsetki od kredytów bankowych ............................................................................................
Odsetki od leasingu ................................................................................................................
Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązaĔ ............................................................
Koszt utworzenia odpisu na odsetki naleĪne ..........................................................................
Inne ...............................................................................................................................................

(17.944)
(14.898)
(3.046)
36

(15.811)
(4.339)
(726)
(10.746)
-

(11,9)
(70,9)
(76,2)
-

Razem ..........................................................................................................................................

(17.908)

(15.811)

(11,7)

Koszty finansowe spadáy o 2,1 mln PLN (11,7%) do 15,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 17,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek kosztów finansowych byá gáównie
spowodowany spadkiem kosztów odsetek od kredytów bankowych o kwotĊ 10,6 mln PLN w związku
ze zmniejszeniem stanu zobowiązaĔ dáugo- i krótkoterminowych z tytuáu kredytów i poĪyczek o 73,6 mln PLN
oraz spadkiem pozostaáych kosztów odsetkowych (odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązaĔ) o kwotĊ
2,3 mln PLN. Spadek ten zostaá w znaczącej czĊĞci zrównowaĪony utworzeniem w 2006 roku odpisu na odsetki
naleĪne z tytuáu energii elektrycznej i usáug dystrybucji w wysokoĞci 10,7 mln PLN.
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Zysk przed opodatkowaniem



Zysk przed opodatkowaniem wzrósá o 197,1 mln PLN (376,1%) do 249,5 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 52,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost zysku przed
opodatkowaniem byá gáównie spowodowany wzrostem zysku operacyjnego oraz uzyskaniem za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r. wyĪszego zysku na dziaáalnoĞci finansowej w wysokoĞci 18,8 mln PLN, w porównaniu
do zysku na tej dziaáalnoĞci 3,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Podatek dochodowy
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Podatek bieĪący ..........................................................................................................................................
Podatek odroczony .....................................................................................................................................

(zbadane)
(w tys. PLN)
(58.211)
42.578

(zbadane)
(w tys. PLN)
(80.351)
35.255

Razem ........................................................................................................................................................

(15.633)

(45.096)

Podatek dochodowy wzrósá o 29,5 mln PLN (189,1%) do 45,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 15,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost podatku dochodowego byá
spowodowany wzrostem wypracowanego zysku podlegającego opodatkowaniu.
Zysk netto
Zysk netto wzrósá o 167,6 mln PLN (455,4%) do 204,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 36,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost zysku netto byá spowodowany
wzrostem zysku przed opodatkowaniem.
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósá o 167,3 mln PLN (460,9%)
do 203,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 36,3 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej byá
spowodowany wzrostem zysku netto.
Zysk netto przypadający na udziaáy mniejszoĞci
Zysk netto przypadający na udziaáy mniejszoĞci wzrósá o 0,3 mln PLN (60,0%) do 0,8 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu z 0,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost
zysku netto przypadającego na udziaáy mniejszoĞci byá gáównie spowodowany wzrostem zysku netto ze wzglĊdu
na pomniejszenie w 2005 roku zysku przypadającego na udziaáy mniejszoĞci o wypáacone dywidendy
akcjonariuszy mniejszoĞciowych.
EBITDA
EBITDA wzrósá o 186,8 mln PLN (41,7%) do 634,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu z 447,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost EBITDA netto byá spowodowany
wzrostem zysku operacyjnego oraz kosztów amortyzacji.
MarĪa EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej netto) wzrosáa z 9,6% za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. oraz do 11,7% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Wyniki dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego zamieszczonego na stronach od F-239 do F-297 niniejszego
Prospektu.
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Tabela przedstawia takĪe wyniki dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice jako procent przychodów lub procent
kosztów, zaleĪnie od okolicznoĞci, dla wskazanych okresów.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
(niezbadane)
(w tys. PLN)

2008
(% przychodu
/ % kosztów)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ......................................................................
Podatek akcyzowy ..............................................................................................

878.633
(105.841)

111,9
(13,5)

1.000.675
(114.692)

112,5
(12,9)

Przychody ze sprzedaĪy netto .........................................................................

772.792

98,4

885.983

99,6

Pozostaáe przychody operacyjne ........................................................................

12.585

1,6

3.415

0,4

Przychody operacyjne razem ..........................................................................

785.377

100,0

889.398

100,0

Koszty operacyjne
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz
nieruchomoĞci inwestycyjnych ..........................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze.......................................................
ZuĪycie materiaáów i energii ..............................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów...........................................................................
Usáugi przesyáowe ..............................................................................................
Inne usáugi obce..................................................................................................
Podatki i opáaty ...................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .......................
Pozostaáe koszty operacyjne...............................................................................

(111.248)
(82.832)
(453.511)
(23.333)
(1.492)
(53.632)
(28.047)
(1.045)
(1.080)

(14,7)
(11,0)
(60,0)
(3,1)
(0,2)
(7,1)
(3,7)
(0,1)
(0,1)

(111.361)
(108.018)
(535.184)
(1.736)
(1.315)
(62.282)
(28.724)
(193)
(7.930)

(12,9)
(12,6)
(62,5)
(0,2)
(0,2)
(7,3)
(3,4)
(0,0)
(0,9)

Koszty operacyjne razem.................................................................................

(756.220)

(100,0)

(856.743)

(100,0)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ......................................................................

29.157

3,7

32.655

3,7

Przychody finansowe .........................................................................................
Koszty finansowe ...............................................................................................

14.864
(12.124)

1,9
(1,6)

19.525
(8.145)

2,2
(0,9)

Zysk przed opodatkowaniem ..........................................................................

31.897

4,1

44.035

5,0

Podatek dochodowy ...........................................................................................

(6.456)

(0,9)

(10.485)

(1,2)

Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku.............................................

25.441

3,2

33.550

3,8

Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ..........................................................
Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wpáaty z zysku .......................

(13.560)
11.881

(1,8)
1,5

(6.170) (1)
27.380

(0,7)
3,2

EBITDA (2) .........................................................................................................

140.405

17,9

144.016

16,2

(1)

Korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wpáaty z zysku za rok 2007.

(2)

skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych lub
páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

PoniĪsza tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Elektrowni Kozienice za lata
zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku, które pochodzą ze Zbadanego Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego Elektrowni Kozienice zamieszczonego na stronach od F-95 do F-158 niniejszego Prospektu.
Tabela przedstawia takĪe wyniki dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice jako procent przychodów lub procent
kosztów, zaleĪnie od okolicznoĞci, dla wskazanych okresów.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
(zbadane)
(w tys. PLN)

2006
(% przychodu
/ % kosztów)

(zbadane)
(w tys. PLN)

2007
(% przychodu
/ % kosztów)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ...................
Podatek akcyzowy ...........................................
Przychody ze sprzedaĪy netto ......................
Pozostaáe przychody operacyjne .....................

1.855.544
(225.332)
1.630.212
33.845

111,5
(13,5)
98,0
2,0

2.078.363
(246.765)
1.831.598
63.950

109,6
(13,0)
96,6
3,4

1.892.787
(229.718)
1.663.069
20.988

112,4
(13,6)
98,8
1,2

Przychody operacyjne razem .......................

1.664.057

100,0

1.895.548

100,0

1.684.057

100,0

Koszty operacyjne
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci
niematerialnych oraz nieruchomoĞci
inwestycyjnych ................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze....

(214.759)
(164.439)

(13,3)
(10,2)

(212.555)
(184.502)

(11,5)
(9,9)

(224.485)
(202.264)

(13,5)
(12,2)
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Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2005

(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

2007
(zbadane)
(w tys. PLN)

(% przychodu
/ % kosztów)

ZuĪycie materiaáów i energii ...........................
WartoĞü sprzedanych towarów........................
Usáugi przesyáowe ...........................................
Inne usáugi obce...............................................
Podatki i opáaty ................................................

(959.869)
(55.022)
(3.691)
(137.945)
(64.889)

(59,3)
(3,4)
(0,2)
(8,5)
(4,0)

(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)

(53,4)
(12,7)
(0,1)
(6,3)
(3,9)

(1.010.470)
(49.106)
(3.264)
(95.438)
(61.600)

(60,7)
(3,0)
(0,2)
(5,7)
(3,7)

Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych
aktywów trwaáych ...........................................
Pozostaáe koszty operacyjne............................

(2.120)
(16.330)

(0,1)
(1,0)

(968)
(39.888)

(0,1)
(2,1)

(2.368)
(15.148)

(0,1)
(0,9)

Koszty operacyjne razem..............................

(1.619.064)

(100,0)

(1.852.648)

(100,0)

(1.664.143)

(100,0)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ...................
Przychody finansowe ......................................
Koszty finansowe ............................................
Zysk przed opodatkowaniem .......................
Podatek dochodowy ........................................
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z
zysku ...............................................................
Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa .......
Zysk netto po uwzglĊdnieniu
obowiązkowej wpáaty z zysku.......................

44.993
50.234
(45.574)
49.653
(11.509)

2,7
3,0
(2,8)
3,0
(0,7)

42.900
27.059
(32.543)
37.415
(7.788)

2,3
1,4
(1,8)
2,0
(0,4)

19.914
44.313
(26.885)
37.342
(6.300)

1,2
2,6
(1,6)
2,2
(0,4)

38.144
(9.537)

2,3
(0,6)

29.627
(11.649)

1,6
(0,6)

31.042
(17.771)

1,8
(1,1)

28.607

1,7

17.978

0,9

13.271

0,8

EBITDA (1) ......................................................

259.752

15,6

255.455

13,5

244.399

14,5

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

WyjaĞnienie podstawowych pozycji rachunku zysków i strat
Dla celów poniĪszego omówienia wyników dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice, kluczowe pozycje rachunku
zysków i strat obejmują:
Przychody
Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy obejmują:
(1)

przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej, które zawierają przychody uzyskiwane w ramach koncesji
na wytwarzanie, natomiast przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach posiadanej przez
ElektrowniĊ Kozienice koncesji na obrót są ujmowane w przychodach ze sprzedaĪy towarów;

(2)

przychody ze sprzedaĪy ciepáa;

(3)

przychody ze sprzedaĪy towarów, w tym ze sprzedaĪy energii elektrycznej zakupionej w celu
odsprzedaĪy w ramach koncesji na obrót;

(4)

przychody ze sprzedaĪy usáug, w tym usáug transportowych oraz przemysáowych Ğwiadczonych przez
wydziaáy pomocnicze Elektrowni na rzecz osób trzecich, w szczególnoĞci realizujących usáugi
remontowe i modernizacyjne dla Elektrowni.

Podatek akcyzowy
Zgodnie z zasadami naliczania podatku akcyzowego, podatek ten jest w caáoĞci związany ze sprzedaĪą energii
elektrycznej z produkcji wáasnej w ramach koncesji na wytwarzanie (patrz Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” „Opodatkowanie produktów energetycznych”).
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Przychody z pozostaáej dziaáalnoĞci operacyjnej
Przychody z pozostaáej dziaáalnoĞci operacyjnej obejmują nadwyĪki inwentaryzacyjne, zarachowanie naleĪnoĞci
z tytuáu reklamacji, kar i odszkodowaĔ, rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizacyjnych, otrzymane
odszkodowania, zwrot kosztów postĊpowaĔ sądowych oraz pozostaáe przychody.
Koszty
Amortyzacja
Koszty amortyzacji obejmują przede wszystkim koszty amortyzacji Ğrodków trwaáych, w tym przede wszystkim
aktywów wytwórczych Elektrowni Kozienice. ĝrodki trwaáe są amortyzowane metodą liniową przez okres
uĪytkowania przy uwzglĊdnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaĪy netto pozostaáoĞci danego
Ğrodka trwaáego.
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych obejmują koszty wynagrodzeĔ (w tym wynagrodzenia bieĪące, nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne) oraz koszty skáadek na ubezpieczenie spoáeczne pracowników oraz
pozostaáych ĞwiadczeĔ pracowniczych.
ZuĪycie materiaáów i energii
Koszty zuĪycia materiaáów i energii obejmują koszty zuĪycia paliw (wĊgla kamiennego, mazutu, biomasy),
oraz innych materiaáów (w tym mączki wapiennej do odsiarczania spalin, paliw napĊdowych oraz czĊĞci
zamiennych), a takĪe koszty zakupu energii elektrycznej na rynku bilansującym na realizacjĊ kontraktów
w ramach koncesji na wytwarzanie oraz w niewielkim stopniu koszty zakupu energii elektrycznej na rynku
bilansującym zuĪytej na potrzeby wáasne.
WartoĞü sprzedanych towarów
WartoĞü sprzedanych towarów obejmuje wartoĞü zakupionej energii na potrzeby sprzedaĪy w ramach koncesji
na obrót energią elektryczną.
Usáugi przesyáowe
Koszty usáug przesyáowych obejmują koszty przesyáu energii elektrycznej ponoszone przez ElektrowniĊ
Kozienice na mocy umowy zawartej z PSE-Operator.
Inne usáugi obce
Koszty innych usáug obcych obejmują koszty transportu paliwa produkcyjnego oraz koszty innych usáug obcych
w tym usáug remontowych, budowlanych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz doradczych.
Podatki i opáaty
Koszty podatków i opáat obejmują opáaty z tytuáu korzystania ze Ğrodowiska naturalnego, podatki od
nieruchomoĞci oraz inne podatki związane z dziaáalnoĞcią operacyjną Elektrowni Kozienice, za wyjątkiem
podatku akcyzowego, podatku dochodowego, a takĪe podatku od towarów i usáug, z wyjątkiem podatku
od towarów i usáug niepodlegającemu odliczeniu.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne obejmują utworzenie rezerw, odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci handlowych,
straty na sprzedaĪy i likwidacji Ğrodków trwaáych, koszty dziaáalnoĞci socjalnej, koszty sądowe i egzekucyjne,
koszty usuwania szkód, odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów oraz inne koszty, w tym rezerwy na dopáaty
do energii elektrycznej dla przyszáych emerytów i rezerwy na inne zobowiązania.
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Podatek dochodowy



Podatek dochodowy obejmuje czĊĞü bieĪącą i czĊĞü odroczoną. CzĊĞü bieĪąca obejmuje zobowiązania
podatkowe z tytuáu dochodu osiągniĊtego za dany rok obrotowy oraz korekty podatku dochodowego dotyczące
lat ubiegáych. Podatek odroczony jest wyliczany w oparciu o róĪnice przejĞciowe pomiĊdzy wartoĞcią aktywów i
zobowiązaĔ szacowaną dla celów bilansowych, a ich wartoĞcią szacowaną dla celów podatkowych. W
analizowanym okresie stawka podatku dochodowego pozostawaáa na niezmienionym poziomie wynosząc 19%.
Okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonego 30 czerwca 2007 r.
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane dane z rachunku zysków i strat za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 i 2008 roku, które pochodzą z Niezbadanego Póárocznego Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-239 do F-297 niniejszego Prospektu.
Tabela przedstawia takĪe zmiany procentowe w poszczególnych pozycjach, które zaszáy pomiĊdzy tymi
okresami.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą ........................................................................................................
Podatek akcyzowy ................................................................................................................................

878.633
(105.841)

1.000.675
(114.692)

Przychody ze sprzedaĪy netto ...........................................................................................................

772.792

885.983

14,6

Pozostaáe przychody operacyjne ..........................................................................................................

12.585

3.415

(72,9)

Przychody operacyjne razem ............................................................................................................

785.377

889.398

13,2

Koszty
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych .....
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ........................................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii................................................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ............................................................................................................
Usáugi przesyáowe ................................................................................................................................
Inne usáugi obce ...................................................................................................................................
Podatki i opáaty ....................................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ........................................................
Pozostaáe koszty operacyjne ................................................................................................................

(111.248)
(82.832)
(453.511)
(23.333)
(1.492)
(53.632)
(28.047)
(1.045)
(1.080)

(111.361)
(108.018)
(535.184)
(1.736)
(1.315)
(62.282)
(28.724)
(193)
(7.930)

Koszty operacyjne razem ..................................................................................................................

(756.220)

(856.743)

0,1
30,4
18
(92,6)
(11,9)
16,1
2,4
(81,5)
634,3
13,3

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ........................................................................................................

29.157

32.655

12,0

Przychody finansowe ...........................................................................................................................
Koszty finansowe .................................................................................................................................

14.864
(12.124)

19.525
(8.145)

31,4
(32,8)

13,9
8,4

Zysk przed opodatkowaniem ............................................................................................................

31.897

44.035

38,1

Podatek dochodowy .............................................................................................................................
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku ..............................................................................
Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ............................................................................................

(6.456)
25.441
(13.560)

(10.485)
33.550
(6.170) (1)

62,4
31,9
(54,5)
130,5
2,6

Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wpáaty z zysku .........................................................

11.881

27.380

EBITDA(2)............................................................................................................................................

140.405

144.016

(1)

Korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wpáaty z zysku za rok 2007.

(2)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.
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Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej

Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

(niezbadane)
(w tys. PLN)
842.368
4.190
30.109
1.966
-

(niezbadane)
(w tys. PLN)
954.913
4.227
5.633
2.619
18.596
14.687

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą............................................................................................................

878.633

1.000.675

Podatek akcyzowy ......................................................................................................................................

(105.841)

(114.692)

13,9
8,4

Przychody ze sprzedaĪy netto..................................................................................................................

772.792

885.983

14,6

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy energii .................................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa ...................................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy towarów ..............................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy usáug ....................................................................................................................
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych ...............................................................................................
ĝwiadectwa pochodzenia energii ...............................................................................................................

Zmiana
(%)
13,4
0,9
(81,3)
33,2
-

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą wzrosáy o 122,0 mln PLN (13,9%) do 1.000,7 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 878,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost ten byá spowodowany przede wszystkim zwiĊkszeniem o 112,5 mln PLN
(13,4%) przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w związku ze wzrostem iloĞci energii elektrycznej
sprzedanej w ramach koncesji na wytwarzanie oraz wzrostem Ğredniej ceny 1 MWh energii elektrycznej dla
odbiorców koĔcowych (z akcyzą) o 11,63 PLN (8,3%) do 152,27 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 140,64 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Wzrost ten zostaá zrównowaĪony przez spadek o 24,5 mln PLN (81,3%) przychodów ze sprzedaĪy towarów
spowodowany zmniejszeniem iloĞci energii elektrycznej sprzedanej w ramach koncesji na obrót.
Podatek akcyzowy
Podatek akcyzowy wzrósá o 8,9 mln PLN (8,4%) za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
do 114,7 mln PLN, w porównaniu do 105,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Wzrost ten byá wynikiem zwiĊkszenia sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie
(pochodzącej z wáasnej produkcji) o 0,4 TWh. Stawka podatku akcyzowego pozostawaáa w analizowanym
okresie na poziomie 20,0 PLN/MWh.
Przychody ze sprzedaĪy netto
Przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 113,2 mln PLN (14,6%) do 886,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 772,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost ten byá spowodowany przede wszystkim zwiĊkszeniem o 112,5 mln PLN (13,4%)
przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w związku ze wzrostem iloĞci energii elektrycznej sprzedanej
w ramach koncesji na wytwarzanie oraz wzrostem Ğredniej ceny 1 MWh energii elektrycznej dla odbiorców
koĔcowych (z akcyzą) o 11,63 PLN (8,3%) do 152,27 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r., w porównaniu do 140,64 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Przychody ze sprzedaĪy energii
PoniĪej zostaáy zamieszczone wybrane informacje na temat iloĞci wytworzonej oraz sprzedanej energii
elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie, a takĪe Ğrednie ceny uzyskiwane ze sprzedaĪy energii
elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007
i 2008 roku.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
Produkcja brutto (TWh) ........................................................................................................
SprzedaĪ energii (TWh) ........................................................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii (PLN) z RUS ..........................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii w ramach KDT (PLN) bez RUS ............................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez KDT (PLN) z RUS ..........................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez RUS i KDT ......................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez RUS, KDT i rynku bilansującego ...................................

113

2007
5,7
6,0
140,64
149,18
136,19
125,19
125,26

2008
6,2
6,3
152,27
172,58
149,40
143,96
143,12

a energii sprzedanej w ramach koncesji na wytwarzanie wynika
RóĪnica pomiĊdzy iloĞcią energii wytworzonej,


z dokonywanych zakupów energii elektrycznej na rynku bilansującym. Zakupy na rynku bilansującym w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2007 r. uksztaátowaáy siĊ na zbliĪonym poziomie 0,6 TWh, podczas gdy sprzedaĪ energii na rynku bilansującym
wyniosáa, odpowiednio, 0,2 TWh i 0,1 TWh za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Przychody ze sprzedaĪy energii z akcyzą wzrosáy o 112,5 mln PLN (13,4%) do 954,9 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 842,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost ten wynikaá przede wszystkim ze zwiĊkszenia o 0,3 TWh iloĞci energii
elektrycznej sprzedanej w ramach koncesji na wytwarzanie oraz ze wzrostu Ğredniej ceny energii elektrycznej.
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej netto (po odliczeniu podatku akcyzowego) wzrosáy
o 103,7 mln PLN (14,1%) do 840,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.,
w porównaniu do 736,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost ten
wynikaá przede wszystkim ze zwiĊkszenia o 0,3 TWh iloĞci energii elektrycznej sprzedanej w ramach koncesji
na wytwarzanie oraz ze wzrostu Ğredniej ceny energii elektrycznej.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r.
na poziom Ğredniej ceny 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej w ramach koncesji na wytwarzanie znaczący
wpáyw miaáa cena obowiązująca na podstawie Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r., w ramach której Elektrownia
Kozienice sprzedaáa okoáo 0,8 TWh w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. oraz 2,0 TWh w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r., tj. odpowiednio 12,4% oraz 34,2% caáoĞci energii sprzedawanej
w ramach koncesji na wytwarzanie w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. Cena 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej w ramach
Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. wynosiáa 172,58 PLN w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. oraz
149,18 PLN w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r., podczas gdy Ğrednia cena 1 MWh
energii elektrycznej sprzedawanej w ramach koncesji na wytwarzanie (bez KDT oraz RUS) wynosiáa
143,96 PLN w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz 125,19 PLN w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r.
PoniĪsza tabela prezentuje strukturĊ przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji
na wytwarzanie (z akcyzą) w podziale na rynki, na jakich energia byáa sprzedawana za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

Przychody ze sprzedaĪy energii w tym: ....
KDT ..............................................................
Kontrakty bilateralne (1) ..............................
Rynek bilansujący .........................................
POEE i TGE ..................................................
Regulacyjne usáugi systemowe .....................
Drobni odbiorcy ............................................

2008

Przychody
ze
sprzedaĪy
(w tys. PLN)

Udziaá w
przychodach

SprzedaĪ
energii

%

GWh

842.368
305.941
436.461
14.180
42.381
43.335
70

100,0
36,32
51,81
1,68
5,03
5,14
0,02

5.989,5
2.050,8
3.469,1
115,2
353,9
0,5

Przychody
ze
sprzedaĪy
(w tys. PLN)

Udziaá w
przychodach

SprzedaĪ
energii

%

GWh

954.913
133.908
757.692
33.346
29.905
62

100,0
14,02
79,35
3,49
3,13
0,01

6.271,1
775,9
5.294,1
200,6
0,5

(1)
Zawiera sprzedaĪ energii elektrycznej do ENEA w wysokoĞci 740,9 mln PLN w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w wysokoĞci
197,7 mln PLN w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r.

Od wejĞcia Elektrowni Kozienice w skáad naszej Grupy oraz od rozwiązania Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r.
w zasadzie caáa energia elektryczna, z wyjątkiem energii elektrycznej sprzedawanej w ramach regulacyjnych
usáug systemowych (RUS), na rynku bilansującym oraz znikomych iloĞci energii sprzedawanych lokalnym
odbiorcom koĔcowym, jest sprzedawana do ENEA.
àączna wartoĞü sprzedaĪy w ramach RUS, na rynku bilansującym oraz do odbiorców koĔcowych wzrosáa
o 5,7 mln PLN (9,9%) do 63,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.,
w porównaniu do 57,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost ten byá
spowodowany przede wszystkim wzrostem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku
bilansującym o 19,1 mln PLN, do 33,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.,
w porównaniu do 14,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r., co związane byáo
ze wzrostem zarówno iloĞci jak i ceny energii sprzedanej na rynku bilansującym. JednoczeĞnie na skutek
zmniejszenia iloĞci sprzedanych usáug rezerwy odtworzeniowej, obniĪeniu ulegáy przychody z tytuáu
regulacyjnych usáug systemowych o 13,4 mln PLN (31,0%) do 29,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy

114

zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w

 porównaniu do 43,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. stanowiáy jedynie niewielką czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy
stanowiąc okoáo 0,4% áącznej kwoty przychodów ze sprzedaĪy. Podstawowym odbiorcą ciepáa jest
przedsiĊbiorstwo ogrodnicze zlokalizowane w pobliĪu Elektrowni Kozienice, które wykorzystuje ciepáo
do ogrzewania szklarni.
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa wzrosáy o 0,04 mln PLN (0,9%) do 4,23 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 4,19 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost ten wynikaá ze wzrostu Ğredniej ceny 1 GJ ciepáa, która za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. wyniosáa 17,15 PLN, w porównaniu do 16,63 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. IloĞü sprzedanego ciepáa pozostawaáa na zasadniczo niezmienionym poziomie
i wyniosáa 0,2 TJ w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r.
Przychody ze sprzedaĪy towarów
Przychody ze sprzedaĪy towarów spadáy o 24,5 mln PLN (81,3%) do 5,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 30,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Spadek ten byá spowodowany spadkiem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej
w ramach koncesji na obrót, które stanowiáy wiĊkszoĞü przychodów ze sprzedaĪy towarów, o 26,7 mln PLN
(91,9%) do 2,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu
do 29,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Spadek przychodów ze sprzedaĪy
energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony wzrostem przychodów
ze sprzedaĪy záomu, odpadów i gipsu.
Przychody ze sprzedaĪy usáug
Przychody ze sprzedaĪy usáug wzrosáy o 0,7 mln PLN (33,2%) do 2,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. dotacje na pokrycie kosztów osieroconych
w związku z przedterminowym rozwiązaniem Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. (co nastąpiáo z dniem
1 kwietnia 2008 r.) wyniosáy 18,6 mln PLN. Z uwagi na fakt, iĪ rozwiązanie Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r.
nastąpiáo z dniem 1 kwietnia 2008 r. w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. Elektrownia
Kozienice nie otrzymywaáa dotacji na pokrycie kosztów osieroconych.
ĝwiadectwa pochodzenia energii
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody z tytuáu sprzedaĪy Ğwiadectw pochodzenia
energii zostaáy oszacowane przez ElektrowniĊ Kozienice i zaakceptowane przez audytora na poziomie
14,7 mln PLN. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. Elektrownia Kozienice nie
uzyskiwaáa Ğwiadectw pochodzenia energii we wáasnym zakresie i nie prowadziáa ich sprzedaĪy.
Pozostaáe przychody operacyjne
Pozostaáe przychody operacyjne spadáy o 9,2 mln PLN (72,9%) do 3,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 12,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Spadek ten wynikaá przede wszystkim z rozwiązania niewykorzystanych rezerw (rezerwy
aktuarialnej na Ğwiadczenia emerytalne i podobne w kwocie 7,7 mln PLN) w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r.
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Koszty operacyjne


Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci
inwestycyjnych .................................................................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ....................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii............................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ........................................................................................
Usáugi przesyáowe ............................................................................................................
Inne usáugi obce ...............................................................................................................
Podatki i opáaty ................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ....................................
Pozostaáe koszty operacyjne ............................................................................................

(111.248)
(82.832)
(453.511)
(23.333)
(1.492)
(53.632)
(28.047)
(1.045)
(1.080)

(111.361)
(108.018)
(535.184)
(1.736)
(1.315)
(62.282)
(28.724)
(193)
(7.930)

0,1
30,4
18,0
(92,6)
(11,9)
16,1
2,4
(81,5)
634,3

Koszty operacyjne razem ..............................................................................................

(756.220)

(856.743)

13,3

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych pozostawaáa
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2007 r. na podobnym poziomie, odpowiednio, 111,4 mln PLN oraz 111,2 mln PLN.
Wynagrodzenia i inne Ğwiadczenia pracownicze
PoniĪsza tabela przedstawia koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych w rozbiciu na poszczególne rodzaje ĞwiadczeĔ
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007 r.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008
Zmiana
(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Wynagrodzenia w tym: .........................................................................................................
BieĪące wynagrodzenia....................................................................................................
Nagrody jubileuszowe ......................................................................................................
Odprawy emerytalne ........................................................................................................
Ubezpieczenia spoáeczne ......................................................................................................
Odpis na ZFĝS ......................................................................................................................
Skáadki na pracowniczy program emerytalny.......................................................................
Bony i inne formy wynagrodzeĔ ...........................................................................................
Inne Ğwiadczenia na rzecz pracowników ..............................................................................

(61.142)
(61.142)
(14.071)
(585)
(4.289)
(877)
(1.868)

(66.457)
(66.659)
214
(12)
(14.094)
(9.339)
(4.678)
(927)
(12.523)

8,7
9,0
0,2
1.496,4
9,1
5,7
570,4

ĝwiadczenia pracownicze razem........................................................................................

(82.832)

(108.018)

30,4

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 25,2 mln PLN (30,4%) do 108,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 82,8 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost ten byá spowodowany przede wszystkim wzrostem innych ĞwiadczeĔ na rzecz
pracowników o 10,7 mln PLN (570,4%), jak równieĪ zwiĊkszeniem odpisów na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ
Socjalnych o 8,8 mln PLN (1.496,4%) i wzrostem bieĪących wynagrodzeĔ o 5,5 mln PLN (9,0%).
Wzrost innych ĞwiadczeĔ na rzecz pracowników byá spowodowany zwiĊkszeniem rezerwy dotyczącej
ekwiwalentu na dopáaty do energii dla emerytowanych pracowników Elektrowni Kozienice w związku
ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Wzrost bieĪących wynagrodzeĔ byá spowodowany wzrostem Ğredniego miesiĊcznego wynagrodzenia bieĪącego,
które wzrosáo o 376,04 PLN (8,5%) do 4.789,35 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.,
w porównaniu do 4.413,31 PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. PowyĪszy wzrost
Ğredniego miesiĊcznego wynagrodzenia wynikaá gáównie z podwyĪek páac w roku 2007 oraz jednej podwyĪki
w roku 2008.
ZwiĊkszenie odpisów na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych byáo wynikiem ustaleĔ przyjĊtych
w Zakáadowym Ukáadzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A.
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ZuĪycie materiaáów i energii


Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

ZuĪycie materiaáów i energii

2007

2008

Zmiana

(niezbadane)
(tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty zuĪycia materiaáów, w tym .......................................................................................
WĊgiel kamienny ..............................................................................................................
Mazut ................................................................................................................................
Biomasa ............................................................................................................................
Pozostaáe ..........................................................................................................................

(394.037)
(378.280)
(3.099)
(12.658)

(484.551)
(454.715)
(4.851)
(6.770)
(18.215)

23,0
20,2
56,5
43,9

Koszty zuĪytej energii, w tym: .............................................................................................
Koszty nabycia energii na rynku bilansującym ...............................................................
Koszty zuĪycia energii na potrzeby wáasne ......................................................................
Pozostaáe ..........................................................................................................................

(59.474)
(59.298)
(66)
(110)

(50.633)
(50.392)
(128)
(113)

(14,9)
(15,0)
93,9
2,7

Koszty materiaáów i energii razem ....................................................................................

(453.511)

(535.184)

18,0

Koszty zuĪycia materiaáów i energii wzrosáy o 81,7 mln PLN (18,0%) za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r. do 535,2 mln PLN, w porównaniu do 453,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost kosztów zuĪycia materiaáów i energii byá przede wszystkim wynikiem zwiĊkszonej
produkcji (o 0,4 TWh) i sprzedaĪy energii elektrycznej (o 0,3 TWh), co doprowadziáo do zwiĊkszonego zuĪycia
paliwa produkcyjnego. Koszty paliwa wzrosáy o 84,9 mln PLN (22,3%) do 466,3 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 381,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r., w tym koszty wĊgla wzrosáy o 76,4 mln PLN (20,2%) do 454,7 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 378,3 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Na wzrost kosztów paliwa miaá równieĪ wpáyw wzrost Ğredniej ceny
zakupu wĊgla kamiennego. JednoczeĞnie, na skutek zwiĊkszenia w iloĞci energii sprzedanej udziaáu energii
pochodzącej z wáasnej produkcji zmniejszyáa siĊ iloĞü energii nabywanej na rynku bilansującym,
co spowodowaáo spadek kosztów nabycia energii na rynku bilansującym o 8,9 mln PLN (15,0%)
do 50,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 59,3 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
PoniĪsza tabela przedstawia szczegóáowe informacje na temat zuĪytej iloĞci wĊgla kamiennego oraz
jednostkowej ceny zakupu wĊgla kamiennego za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
IloĞü zuĪytego wĊgla kamiennego (mln ton) .....................................................................
ĝrednia cena 1 tony wĊgla kamiennego w zuĪyciu ...........................................................

2008
2,36
160,08

2,59
177,95

Koszty zuĪycia wĊgla kamiennego wzrosáy o 76,4 mln PLN (20,2%) do kwoty 454,7 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 378,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. ZwiĊkszenie kosztów zuĪycia paliw wynikaáo gáównie ze wzrostu produkcji
(o 0,4 TWh) i sprzedaĪy energii elektrycznej (o 0,3 TWh), jak równieĪ ze wzrostu Ğredniej ceny zakupu wĊgla
kamiennego, która wzrosáa o 17,87 PLN (11,2%) do 177,95 PLN za 1 tonĊ za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 160,08 PLN za 1 tonĊ za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów spadáa o 21,6 mln PLN (92,6%) do 1,7 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 23,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Podstawowym powodem spadku tych kosztów byáo zmniejszenie wartoĞci energii
elektrycznej zakupionej w ramach koncesji na obrót o 21,8 mln PLN (94,0%) do 1,4 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 23,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r., co byáo spowodowane zmniejszeniem iloĞci nabytej energii. JednoczeĞnie zanotowano
wzrost wartoĞci sprzedanego záomu i odpadów o 0,3 mln PLN (252,6%) do 0,4 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 0,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
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Usáugi przesyáowe



Koszty usáug przesyáowych spadáy o 0,2 mln PLN (11,9%) do 1,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r., co byáo wynikiem przede wszystkim spadku stawki opáaty przesyáowej o 0,02 PLN/MWh.
Inne usáugi obce
Koszty innych usáug obcych wzrosáy o 8,7 mln PLN (16,1%) do 62,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 53,6 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost kosztów innych usáug obcych wynikaá gáównie ze wzrostu kosztów usáug
transportowych (przede wszystkim wĊgla) o 5,9 mln PLN (14,7%) co byáo wynikiem wiĊkszej produkcji energii
elektrycznej, co za tym idzie zwiĊkszonym zapotrzebowaniem na paliwo produkcyjne.
Podatki i opáaty
Koszty podatków i opáat pozostawaáy w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. na podobnym poziomie, odpowiednio,
28,7 mln PLN oraz 28,0 mln PLN.
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych zmniejszyáa siĊ o 0,9 mln PLN (81,5%)
do 0,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1,0 mln PLN
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Spadek powyĪszej straty wiązaá siĊ ze zmniejszeniem
iloĞci sprzedawanych i likwidowanych rzeczowych aktywów trwaáych.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne wzrosáy o 6,8 mln PLN (634,3%) do 7,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 1,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost pozostaáych kosztów operacyjnych wynikaá z poniesienia w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. kosztów usuwania szkód losowych w wysokoĞci 2,0 mln PLN
oraz z utworzenia na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. rezerwy na zobowiązania wobec spóáki Lubelski WĊgiel
„Bogdanka” S.A. na skutek wyroku sądowego z dnia 4 lipca 2008 r. nakazującego Elektrowni Kozienice zapáatĊ
na rzecz ww. spóáki kwoty 3,9 mln PLN.
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej wzrósá o 3,5 mln PLN (12,0%) do 32,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 29,2 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Wzrost zysku operacyjnego byá wynikiem zmian w przychodach i kosztach opisanych
powyĪej, w szczególnoĞci wynikiem zwiĊkszenia przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej.
MarĪa zysku na dziaáalnoĞci operacyjnej (stosunek zysku na dziaáalnoĞci operacyjnej do przychodów
ze sprzedaĪy netto) pozostawaáa w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. na podobnym poziomie i wynosiáa, odpowiednio, 3,7%
oraz 3,8%.
Przychody finansowe
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007
2008
Zmiana
Przychody finansowe
Odsetki od lokat .................................................................................................................
Odsetki za zwáokĊ..............................................................................................................
Pozostaáe odsetki ...............................................................................................................
Dywidendy i udziaáy w zyskach ........................................................................................
RóĪnice kursowe................................................................................................................
Pozostaáe ............................................................................................................................
Przychody finansowe razem ...........................................................................................
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(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(%)

10.105
13
2.495
22
2.227
2

12.610
5
10
385
6.514
1

24,8
(61,5)
(99,6)
1650
192,5
(50)

14.864

19.525

31,4

Przychody finansowe wzrosáy o 4,7 mln PLN (31,4%) do 19,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 14,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Wzrost przychodów finansowych gáównie wynikaá ze wzrostu o 4,3 mln PLN przychodów z tytuáu dodatnich
róĪnic kursowych – wedáug wyceny na dzieĔ bilansowy, tj. na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Wzrost ten zostaá
czĊĞciowo zrównowaĪony spadkiem przychodów z tytuáu pozostaáych odsetek (z tytuáu podatku akcyzowego –
co wynikaáo z kontroli UrzĊdu Skarbowego w zakresie podatku akcyzowego) o 2,5 mln PLN.

Koszty finansowe
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2007

2008

Koszty finansowe
Koszty odsetek ..................................................................................................................
Koszty z tytuáu dyskonta rezerw .......................................................................................
Inne ....................................................................................................................................

(niezbadane)
(w tys. PLN)
(12.124)
-

(niezbadane)
(w tys. PLN)
(7.168)
(882)
(95)

Koszty finansowe razem .................................................................................................

(12.124)

(8.145)

Zmiana
(%)
(40,9)
(32,8)

Koszty finansowe spadáy o 4,0 mln PLN (32,8%) do 8,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 12,1 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Spadek kosztów finansowych byá spowodowany gáównie zmniejszeniem kosztów odsetkowych o kwotĊ
5,0 mln PLN. Spadek kosztów odsetkowych byá spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem zadáuĪenia
Elektrowni Kozienice, gáównie na skutek przedterminowej spáaty, w grudniu 2007 roku, dwóch kredytów
udzielonych Elektrowni Kozienice, tj. kredytu konsorcjalnego i pomocniczego udzielonych Elektrowni
Kozienice przez Bank BPH S.A. w wysokoĞci 197,7 mln PLN.
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem wzrósá o 12,1 mln PLN (38,1%) do 44,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 31,9 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. WiĊkszy wzrost zysku przed opodatkowaniem, w porównaniu do wzrostu zysku
operacyjnego, byá efektem osiągniĊcia wyĪszego o 8,6 mln PLN wyniku na dziaáalnoĞci finansowej za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonego
30 czerwca 2007 r., co byáo miĊdzy innymi skutkiem wzrostu przychodów finansowych z tytuáu dodatnich
róĪnic kursowych i jednoczesnego zmniejszenia kosztów finansowych na skutek zmniejszenia zadáuĪenia
poprzez przedterminową spáatĊ kredytów: konsorcjalnego i pomocniczego udzielonych Elektrowni Kozienice
przez Bank BPH S.A. w wysokoĞci 197,7 mln PLN.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wzrósá o 4,0 mln PLN (62,4%) do 10,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 6,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r.
Wzrost podatku dochodowego wynikaá gáównie ze wzrostu zysku przed opodatkowaniem o 38,1%.
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku wzrósá o 8,1 mln PLN (31,9%) do 33,6 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., w porównaniu do 25,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r. Procentowy wzrost zysku netto przed obowiązkową wpáatą z zysku byá wynikiem uzyskania
dodatniego wyniku z dziaáalnoĞci operacyjnej i finansowej za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r.
EBITDA
EBITDA wzrósá o 3,6 mln PLN (2,6%) do 144,0 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r., w porównaniu do 140,4 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Wzrost
EBITDA byá wynikiem wzrostu zysku operacyjnego o 3,5 mln PLN.
MarĪa EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej netto) spadáa z 17,9% za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do 16,2% za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r.
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Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Elektrowni Kozienice za lata
zakoĔczone 31 grudnia 2006 i 2007 r., które pochodzą ze Zbadanego Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-95 do F-158 niniejszego Prospektu.
Tabela przedstawia takĪe zmiany procentowe w poszczególnych pozycjach, które zaszáy pomiĊdzy tymi
okresami.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy ...................................................................................................
Podatek akcyzowy ............................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto .......................................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne ......................................................................................
Przychody operacyjne razem ........................................................................................
Koszty
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci
inwestycyjnych .................................................................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ....................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii............................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów ........................................................................................
Usáugi przesyáowe ............................................................................................................
Inne usáugi obce ...............................................................................................................
Podatki i opáaty ................................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ....................................
Pozostaáe koszty operacyjne ............................................................................................
Koszty operacyjne razem ..............................................................................................
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej ....................................................................................
Przychody finansowe .......................................................................................................
Koszty finansowe .............................................................................................................
Zysk przed opodatkowaniem ........................................................................................
Podatek dochodowy .........................................................................................................
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku ..........................................................
Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ........................................................................

2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

2.078.363
(246.765)
1.831.598
63.950
1.895.548

1.892.787
(229.718)
1.663.069
20.988
1.684.057

(8,9)
(6,9)
(9,2)
(67,2)
(11,2)

(212.555)
(184.502)
(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)
(968)
(39.888)
(1.852.648)
42.900
27.059
(32.543)
37.415
(7.788)
29.627
(11.649)

(224.485)
(202.264)
(1.010.470)
(49.106)
(3.264)
(95.438)
(61.600)
(2.368)
(15.148)
(1.664.143)
19.914
44.313
(26.885)
37.342
(6.300)
31.042
(17.771)

5,6
9,6
2,2
(79,1)
20,9
(17,8)
(15,0)
144,6
(62)
(10,2)
(53,6)
63,8
(17,4)
(0,2)
(19,1)
4,8
52,6

Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wpáaty z zysku .....................................

17.978

13.271

(26,2)

EBITDA(1)........................................................................................................................

255.455

244.399

(4,3)

(1)

EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy energii .........................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa ...........................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy towarów ......................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy usáug ............................................................................................

2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

1.829.322
6.346
238.441
4.254

1.817.733
7.451
63.579
4.024

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą....................................................................................

2.078.363

1.892.787

(8,9)

Podatek akcyzowy ..............................................................................................................

(246.765)

(229.718)

(6,9)

Przychody ze sprzedaĪy netto..........................................................................................

1.831.598

1.663.069

(9,2)
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(0,6)
17,4
(73,3)
(5,4)

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą



Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą spadáy o 185,6 mln PLN (8,9%) do 1.892,8 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 2.078,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten byá
spowodowany gáównie spadkiem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót o
175,6 mln PLN (ujĊtych w pozycji przychody ze sprzedaĪy towarów) oraz spadku o 11,6 mln PLN przychodów
ze sprzedaĪy energii w ramach koncesji na wytwarzanie (ujĊtych w pozycji przychody ze sprzedaĪy energii),
który zostaá w niewielkim stopniu zmniejszony zwiĊkszonymi przychodami ze sprzedaĪy ciepáa o 1,1 mln PLN.
Podatek akcyzowy
Podatek akcyzowy obniĪyá siĊ o 17,0 mln PLN (6,9%) za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. do 229,7 mln PLN,
w porównaniu do 246,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten wynikaá ze zmniejszenia siĊ
sprzedaĪy energii elektrycznej z wáasnej produkcji, od której naliczana jest akcyza o 0,85 TWh (6,9%)
do 11,5 TWh za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 12,3 TWh za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r. Stawka podatku akcyzowego pozostawaáa w analizowanym okresie na niezmienionym poziome
i wynosiáa 20 PLN za 1 MWh energii elektrycznej.
Przychody ze sprzedaĪy netto
Przychody ze sprzedaĪy netto spadáy o 168,5 (9,2%) do 1.663,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 1.831,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek byá spowodowany spadkiem
przychodów ze sprzedaĪy z akcyzą, które zostaáy w niewielkim stopniu zrównowaĪone spadkiem podatku
akcyzowego.
Przychody ze sprzedaĪy energii
PoniĪej zostaáy zamieszczone wybrane informacje na temat iloĞci wytworzonej oraz sprzedanej energii
elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie, a takĪe Ğrednie ceny uzyskiwane ze sprzedaĪy energii
elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 oraz 2007 roku.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
Produkcja brutto (TWh) .................................................................................................
SprzedaĪ energii (TWh) .................................................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii (PLN) z RUS ...................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii w ramach KDT (PLN) bez RUS .....................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez KDT (PLN) z RUS ...................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez RUS i KDT ...............................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez RUS, KDT i rynku bilansującego ............................

2006
13,2
13,5
135,3
147,1
128,6
119,2
118,3

2007
12,4
13,1
138,3
148,9
133,0
125,1
125,2

RóĪnica pomiĊdzy iloĞcią energii wytworzonej a energii sprzedanej w ramach koncesji na wytwarzanie wynika
z dokonywanych zakupów i sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku bilansującym. Zakupy na rynku
bilansującym wyniosáy za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 oraz 2007 roku wyniosáy odpowiednio, 1,2 TWh
oraz 1,9 TWh, podczas gdy sprzedaĪ energii na rynku bilansującym wyniosáa w tych latach, odpowiednio,
0,7 TWh oraz 0,2 TWh.
Przychody ze sprzedaĪy energii z akcyzą spadáy o 11,6 mln PLN (0,6%) do 1.817,7 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r. w porównaniu do 1.829,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten wynikaá
ze zmniejszenia iloĞci energii sprzedanej z produkcji wáasnej, co skutkowaáo zmniejszeniem wysokoĞci podatku
akcyzowego.
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej netto (po odliczeniu podatku akcyzowego) wzrosáy o 5,5 mln PLN
(0,3%) do 1.588,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do 1.582,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost ten wynikaá gáównie ze wzrostu Ğredniej ceny 1 MWh energii
elektrycznej (z akcyzą) o 3,0 PLN (2,2%) do 138,3 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu
do 135,3 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost ten nastąpiá pomimo zmniejszenia w 2007 r. iloĞci
sprzedanej energii elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie z 13,5 TWh w 2006 roku do 13,1 TWh
w 2007 roku.
Na poziom Ğredniej ceny 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej w ramach koncesji na wytwarzanie znaczący
wpáyw miaáa cena obowiązująca na podstawie Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r., w ramach której Elektrownia
Kozienice sprzedaáa okoáo 4,4 TWh w 2007 roku oraz 4,9 TWh w 2006 roku, tj. odpowiednio 33,6% oraz 36,3%
caáoĞci energii sprzedawanej w ramach koncesji na wytwarzanie. Cena 1 MWh energii elektrycznej
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sprzedawanej w ramach Umowy KDT
 z 12 wrzeĞnia 1997 r. wynosiáa 148,9 PLN w 2007 roku oraz 147,1 PLN
w 2006 roku, podczas gdy Ğrednia cena 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej w ramach koncesji
na wytwarzanie (bez KDT oraz RUS) wynosiáa 125,1 PLN w 2007 roku. oraz 119,2 PLN w 2006 roku.
PoniĪsza tabela prezentuje strukturĊ przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji
na wytwarzanie (z akcyzą) w podziale na rynki, na jakich energia byáa sprzedawana za lata zakoĔczone
31 grudnia 2007 oraz 31 grudnia 2006 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

Przychody ze sprzedaĪy energii w tym: .......
KDT ..................................................................
Kontrakty bilateralne (1) ..................................
Rynek bilansujący ............................................
POEE i TGE .....................................................
Regulacyjne usáugi systemowe ........................
Drobni odbiorcy ...............................................
(1)

2007

Przychody
ze
sprzedaĪy
(w tys. PLN)

Udziaá w
przychodach

1.829.322
724.048
900.106
87.133
37.544
80.272
219

100,0
39,6
49,2
4,8
2,0
4,4
0,0

%

SprzedaĪ
energii
GWh
13.521,0
4.923,6
7.620,9
668,0
306,9
1,6

Przychody
ze
sprzedaĪy
(w tys. PLN)
1.817.733
654.040
948.420
28.969
117.378
68.791
135

Udziaá w
przychodach
%

SprzedaĪ
energii
GWh

100,0
36,0
52,2
1,6
6,4
3,8
0,0

13.143,8
4.393,9
7.539,4
234,1
975,4
1,0

Zawiera sprzedaĪ energii elektrycznej do ENEA w wysokoĞci 482,8 mln PLN w 2007 r. oraz 459,1 mln PLN w 2006 roku.

Od wejĞcia Elektrowni Kozienice w skáad naszej Grupy oraz od rozwiązania Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r.
w zasadzie caáa energia elektryczna, z wyjątkiem energii elektrycznej sprzedawanej w ramach regulacyjnych
usáug systemowych (RUS), na rynku bilansującym oraz znikomych iloĞci energii sprzedawanych lokalnym
odbiorcom koĔcowym, jest sprzedawana do ENEA.
àączna wartoĞü sprzedaĪy w ramach RUS, na rynku bilansującym oraz do odbiorców koĔcowych spadáa
o 69,7 mln PLN (41,6%) do 97,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu
do 167,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten byá spowodowany przede wszystkim
znaczącym spadkiem iloĞci energii sprzedawanej na rynku bilansującym w wyniku ograniczenia aktywnoĞci
Elektrowni Kozienice na tym rynku, z uwagi na zmiany zasad rozliczeĔ na rynku bilansującym począwszy
od 1 czerwca 2006 r., które wpáynĊáy na znaczące obniĪenie rentownoĞci dziaáalnoĞci w tym sektorze rynku.
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa w kaĪdym z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r. stanowiáy
jedynie niewielką czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy stanowiąc okoáo 0,35% áącznej kwoty przychodów
ze sprzedaĪy. Podstawowym odbiorcą ciepáa jest przedsiĊbiorstwo ogrodnicze zlokalizowane w pobliĪu
Elektrowni Kozienice, które wykorzystuje ciepáo do ogrzewania szklarni.
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa wzrosáy o 1,1 mln PLN (17,4%) do 7,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 6,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost ten wynikaá
z proporcjonalnego wzrostu iloĞci sprzedanego ciepáa z 365,2 TJ w 2006 roku do 429,8 TJ w 2007 roku, który
byá spowodowany zwiĊkszonym zapotrzebowaniem na ciepáo ze strony jednego z istotnych klientów Elektrowni
Kozienice. ĝrednia cena 1 GJ ciepáa pozostawaáa na zasadniczo niezmienionym poziomie i wyniosáa 17,3 PLN
w 2007 roku, w porównaniu do 17,4 PLN w 2006 roku.
Przychody ze sprzedaĪy towarów
Przychody ze sprzedaĪy towarów spadáy o 174,9 mln PLN (73,3%) do 63,6 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 238,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten byá
spowodowany spadkiem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót,
które stanowiáy wiĊkszoĞü przychodów ze sprzedaĪy towarów zarówno w kaĪdym z lat zakoĔczonych
31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r., które spadáy o 175,6 mln PLN (74,4%) do 60,5 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 236,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek
ten wynikaá przede wszystkim ze znacznie mniejszej iloĞci energii sprzedanej 0,5 TWh w 2007 roku
w porównaniu do 2,0 TWh w 2006 roku w związku z wygaĞniĊciem jednorazowego kontraktu zawartego
w 2006 roku ze spóáką EnergoPartner, w ramach którego Elektrownia Kozienice nabyáa áącznie 1,8 TWh energii
elektrycznej w 2006 roku. Spadek iloĞci sprzedanej energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót zostaá
czĊĞciowo zrównowaĪony wzrostem Ğredniej ceny 1 MWh sprzedanej energii w ramach koncesji na obrót
o 8,8 PLN (7,4%) do 126,9 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 118,1 PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek przychodów ze sprzedaĪy energii w ramach koncesji na obrót zostaá
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czĊĞciowo zrównowaĪony poprzez wzrost 0,8 mln PLN pozostaáych przychodów ze sprzedaĪy towarów, które
obejmowaáy przychody ze sprzedaĪy gipsu, odpadów i záomu.
Przychody ze sprzedaĪy usáug
Przychody ze sprzedaĪy usáug spadáy o 0,2 mln PLN (5,4%) do 4,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 4,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Pozostaáe przychody operacyjne
Pozostaáe przychody operacyjne spadáy o 43,0 mln PLN (67,2%) do 21,0 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 64,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek ten
byá spowodowany przede wszystkim znaczącym spadkiem przychodu z tytuáu nadwyĪek inwentaryzacyjnych
o 36,1 mln PLN, który wynikaá z jednorazowego rozpoznania za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. znaczących
nadwyĪek inwentaryzacyjnych wĊgla kamiennego, które wyniosáy 235,0 tys. ton. Ponadto, za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., Elektrownia Kozienice rozpoznaáa przychód w kwocie 24,7 mln PLN z tytuáu, miĊdzy
innymi, naleĪnoĞci dotyczącej spornej páatnoĞci dokonanej na rzecz podwykonawcy usáugi transportu wĊgla,
a dochodzonej na drodze sądowej od podmiotów bĊdących wykonawcami tej usáugi. Na wypadek niezapáacenia
przez dáuĪników spornych naleĪnoĞci dokonano odpisu aktualizującego w 100% ich wartoĞci i odniesiono
go w pozostaáe przychody operacyjne. PowyĪszy spadek pozostaáych przychodów operacyjnych zostaá
czĊĞciowo zrównowaĪony rozpoznaniem za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. przychodu w wysokoĞci
10,2 mln PLN z tytuáu rozwiązania niewykorzystanych odpisów aktualizacyjnych związanych z zapáatą
naleĪnoĞci przez Lubelski WĊgiel „Bogdanka”. Odpis ten dotyczyá spornej naleĪnoĞci, która na Īądanie
podwykonawcy zapáaciáa Elektrownia Kozienice, która nastĊpnie zostaáa odzyskana na drodze sądowej od spóáki
Lubelski WĊgiel „Bogdanka”. Zapáata w dniu 1 paĨdziernika 2007 roku tych naleĪnoĞci przez Lubelski WĊgiel
„Bogdanka” spowodowaáa koniecznoĞü rozwiązania utworzonego w 2006 roku odpisu aktualizującego
na wypadek nie zapáacenia. Rozwiązanie odpisu odniesiono w pozostaáe przychody operacyjne.
Koszty operacyjne
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci
inwestycyjnych ................................................................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze ...................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii...........................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów .......................................................................................
Usáugi przesyáowe ...........................................................................................................
Inne usáugi obce ..............................................................................................................
Podatki i opáaty ...............................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych ...................................
Pozostaáe koszty operacyjne ...........................................................................................

(212.555)
(184.502)
(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)
(968)
(39.888)

(224.485)
(202.264)
(1.010.470)
(49.106)
(3.264)
(95.438)
(61.600)
(2.368)
(15.148)

5,6
9,6
2,2
(79,1)
20,9
(17,8)
(15,0)
144,6
(62,0)

Koszty operacyjne razem .............................................................................................

(1.852.648)

(1.664.143)

(10,2)

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych wzrosáa o 11,9 mln PLN (5,6%) do 224,5 mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 212,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Wzrost poziomu amortyzacji w 2007 roku wynikaá gáównie ze zwiĊkszenia wartoĞci Ğrodków trwaáych
w związku, miĊdzy innymi, z ukoĔczeniem w 2007 roku i oddaniem do uĪytkowania instalacji odsiarczania
spalin oraz instalacji wspóáspalania biomasy.
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Wynagrodzenia i inne Ğwiadczenia pracownicze

PoniĪsza tabela przedstawia koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych w rozbiciu na poszczególne rodzaje ĞwiadczeĔ
za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 oraz 2007 roku.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Wynagrodzenia w tym: ..................................................................................................
BieĪące wynagrodzenia.............................................................................................
Nagrody jubileuszowe ...............................................................................................
Odprawy emerytalne .................................................................................................
Ubezpieczenia spoáeczne ...............................................................................................
Skáadki na pracowniczy program emerytalny................................................................
Bony i inne formy wynagrodzeĔ ....................................................................................
Inne Ğwiadczenia na rzecz pracowników .......................................................................

(132.660)
(122.850)
(6.562)
(3.248)
(29.032)
(8.109)
(2.901)
(11.800)

(149.997)
(135.228)
(9.609)
(5.160)
(30.567)
(8.478)
(2.853)
(10.369)

13,1
10,1
46,4
58,9
5,3
4,6
(1,7)
(12,1)

ĝwiadczenia pracownicze razem.................................................................................

(184.502)

(202.264)

9,6

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 17,8 mln PLN (9,6%) do 202,3 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 184,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost ten byá
spowodowany przede wszystkim wzrostem bieĪących wynagrodzeĔ o 12,4 mln PLN (10,1%), rezerwy z tytuáu
nagród jubileuszowych o 3,0 mln PLN (46,4%) oraz rezerwy z tytuáu odpraw emerytalnych o 1,9 mln PLN
(58,9%). Wzrost bieĪących wynagrodzeĔ byá spowodowany wzrostem Ğredniego miesiĊcznego wynagrodzenia
bieĪącego, które wzrosáo o 500,33 PLN (11,4 %) do 4.884,7 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 4.384,37 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. PowyĪszy wzrost Ğredniego miesiĊcznego
wynagrodzenia wynikaá, miĊdzy innymi, z wypáaty w grudniu 2007 roku pracownikom Elektrowni premii
konsolidacyjnej w związku z wejĞciem w skáad Grupy. JednoczeĞnie, Ğrednie zatrudnienie w Elektrowni
Kozienice spadáo o 28 osób (1,2%), z 2.335 osób na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. do 2.307 osób na 31 grudnia
2007 r.
Wzrost kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wynika ze wzrostu stanu rezerw na odprawy
emerytalne i nagrody jubileuszowe (czyli naliczenia rezerwy i z rozwiązania jej o faktyczne wypáaty w danym
roku), który byá spowodowany wzrostem Ğredniego wieku pracowników (który miaá wpáyw na zwiĊkszenie
rezerwy na odprawy emerytalne) oraz wzrostu Ğredniego staĪu pracy (który miaá wpáyw na zwiĊkszenie rezerwy
na nagrody jubileuszowe), a takĪe zwiĊkszającego siĊ poziomu wynagrodzeĔ bieĪących, od których naliczana
jest wysokoĞü zarówno odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
ZuĪycie materiaáów i energii
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
ZuĪycie materiaáów i energii

2006

Koszty zuĪycia materiaáów, w tym ....................................................................................
WĊgiel kamienny .........................................................................................................
Mazut ...........................................................................................................................
Biomasa .......................................................................................................................
Pozostaáe .....................................................................................................................
Koszty zuĪytej energii, w tym: ....................................................................................
Koszty nabycia energii na rynku bilansującym ..........................................................
Koszty zuĪycia energii na potrzeby wáasne .................................................................
Pozostaáe .....................................................................................................................
Koszty materiaáów i energii razem ..............................................................................

2007

Zmiana

(zbadane)
(tys. PLN)
880.910
846.920
6.829
27.161
108.157
107.844
180
133

(zbadane)
(w tys. PLN)
866.603
829.730
7.329
394
29.150
143.867
143.585
141
141

(%)
(1,6)
(2,0)
7,3
7,3
33,0
33,1
(21,7)
6,0

989.067

1.010.470

2,2

Koszty zuĪycia materiaáów i energii wzrosáy o 21,4 mln PLN (2,2%) za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
do 1.010,5 mln PLN, w porównaniu do 989,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost kosztów
zuĪycia materiaáów i energii wiąĪe siĊ przede wszystkim ze wzrostem kosztów zuĪytej energii spowodowanym
przede wszystkim zwiĊkszeniem aktywnoĞci Elektrowni Kozienice w zakresie nabywania energii na rynku
bilansującym w związku ze zmianami w IRiESP oraz z ograniczeĔ w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni
Kozienice w związku z wysokimi temperaturami w okresie lata 2007 roku, co spowodowaáo zwiĊkszenie
kosztów zakupu energii na tym rynku o 35,8 mln PLN (33,1%) do 143,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 107,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost zostaá czĊĞciowo
zrównowaĪony spadkiem kosztów zuĪycia materiaáów i paliw o kwotĊ 14,3 mln PLN.
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informacje na temat zuĪytej iloĞci wĊgla kamiennego oraz
PoniĪsza tabela przedstawia szczegóáowe

jednostkowej ceny zakupu wĊgla kamiennego za lata zakoĔczone 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
IloĞü zuĪytego wĊgla kamiennego (mln ton) .....................................................................
ĝrednia cena 1 tony wĊgla kamiennego w zuĪyciu ...........................................................

2006
5,36
158,0

2007
5,16
161,0

Koszty zuĪycia paliw spadáy o 16,3 mln PLN (1,9%) do kwoty 837,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 853,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Zmniejszenie kosztu zuĪycia
paliw wynikaáo gáównie ze spadku iloĞci zuĪytych paliw w związku ze zmniejszeniem iloĞci wytworzonej
energii elektrycznej brutto. Spadek ten byá jednak zrównowaĪony w wyniku wzrastającej Ğredniej ceny zakupu
wĊgla przez ElektrowniĊ Kozienice o 3,0 PLN (1,9%) z 158,0 PLN w 2006 roku do 161,0 PLN w 2007 roku.
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów spadáa o 185,4 mln PLN (79,1%) do 49,1 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 234,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Podstawowym powodem spadku tych kosztów byá spadek iloĞci nabytej energii elektrycznej w ramach koncesji
na obrót, w związku z wygaĞniĊciem z koĔcem 2006 roku jednorazowej umowy ze spóáką EnergoPartner
na mocy, której Elektrownia Kozienice zakupiáa w celu dalszej sprzedaĪy 1,8 TWh energii elektrycznej.
Usáugi przesyáowe
Koszty usáug przesyáowych wzrosáy o 0,6 mln (20,9%) do 3,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 2,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost kosztów przesyáu energii
elektrycznej wynikaá z podniesienia stawki opáaty przesyáowej przez PSE-Operator. Stawka za 1 MWh
przesyáanej energii wzrosáa o 0,03 PLN (15,0%) z 0,20 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do 0,23 PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w wyniku zmiany taryfy PSE-Operator.
Inne usáugi obce
Koszty innych usáug obcych spadáy o 20,6 mln PLN (17,8%) do 95,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 116,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek kosztów innych usáug
obcych wynikaá gáównie ze spadku kosztów usáug transportowych o kwotĊ 19,2 mln PLN, gáównie w wyniku
obniĪenia stawek za transport kolejowy w umowie zawartej z PKP Cargo na początku 2007 roku, a takĪe
zmniejszenia dostaw wĊgla z Górnego ĝląska oraz wzrostu udziaáu wĊgla kamiennego kupowanego z bliĪej
poáoĪonej kopalni „Bogdanka” w wyniku zakáóceĔ w dostawach wĊgla z Górnego ĝląska w wyniku strajków
oraz zdarzeĔ losowych w kopalniach na Górnym ĝląsku.
Podatki i opáaty
Koszty podatków i opáat spadáy o 10,8 mln PLN (15,0%) do 61,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 72,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek kosztów podatków i opáat
byá wynikiem spadku opáat za korzystanie ze Ğrodowiska naturalnego o 11,2 mln PLN dziĊki znacznemu
zmniejszeniu emisji SO2 w wyniku oddania do uĪytku instalacji odsiarczania spalin dla bloków 200 MW,
co skutkowaáo obniĪeniem opáaty za korzystanie ze Ğrodowiska naturalnego o kwotĊ 9,7 mln PLN.
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych zwiĊkszyáa siĊ o 1,4 mln PLN (144,6%)
do 2,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 1,0 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r. Wzrost powyĪszej straty wiązaá siĊ z wiĊkszą wartoĞcią sprzedawanych i likwidowanych
rzeczowych aktywów trwaáych.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne spadáy o 24,7 mln PLN (62%) do 15,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 39,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek pozostaáych kosztów
operacyjnych wynikaá ze zmniejszenia odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci handlowych o 21,2 mln PLN
i zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony przez wzrost innych pozostaáych kosztów operacyjnych, w tym kosztów
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analiz zlecanych przez ElektrowniĊ Kozienice podmiotom zewnĊtrznym oraz badania sprawozdaĔ finansowych,
a takĪe wartoĞü sprzedanych uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla (która odpowiadaáa kosztom uprzedniego ich
zakupu).
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej spadá o 23,0 mln PLN (53,6%) do 19,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2007 r., w porównaniu do 42,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek zysku operacyjnego byá
wynikiem zmian w przychodach i kosztach opisanych powyĪej, w tym zwiĊkszenia kosztów pracowniczych oraz
kosztów materiaáów i energii za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. oraz uzyskania przez ElektrowniĊ Kozienice
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. jednorazowego przychodu z tytuáu aktualizacji wartoĞci zapasów.
MarĪa zysku na dziaáalnoĞci operacyjnej (stosunek zysku na dziaáalnoĞci operacyjnej do przychodów ze
sprzedaĪy) spadáa z 2,3% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do 1,2% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Przychody finansowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody finansowe
Odsetki za zwáokĊ.........................................................................................................
Odsetki od lokat ............................................................................................................
Pozostaáe odsetki ..........................................................................................................
Dywidendy i udziaáy w zyskach ...................................................................................
Pozostaáe .......................................................................................................................

2006

2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Przychody finansowe razem ......................................................................................

Zmiana
(%)

1.612
18.876
3.148
1.056
2.367

2.635
15.387
11.594
1.212
13.485

63,5
(18,5)
268,3
14,8
469,7

27.059

44.313

63,8

Przychody finansowe wzrosáy o 17,2 mln PLN (63,8%) do 44,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 27,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost przychodów finansowych
gáównie wynikaá ze wzrostu o 8,4 mln PLN innych przychodów odsetkowych (gáównie z tytuáu odsetek
od papierów wartoĞciowych) oraz o 11,1 mln PLN pozostaáych przychodów finansowych, w tym gáównie
z tytuáu dodatnich róĪnic kursowych i zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony w wyniku spadku o 3,5 mln PLN
przychodów z tytuáu odsetek od lokat bankowych.
Koszty finansowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Koszty finansowe
Koszty odsetek .............................................................................................................
Inne ...............................................................................................................................
Koszty finansowe razem ............................................................................................

2006

2007

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

(31.279)
(1.264)

(25.156)
(1.729)

(19,6)
36,8

(32.543)

(26.885)

(17,4)

Koszty finansowe spadáy o 5,7 mln PLN (17,4%) do 26,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 32,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek kosztów finansowych byá
spowodowany gáównie zmniejszeniem kosztów odsetkowych o kwotĊ 6,1 mln PLN. Spadek kosztów
odsetkowych byá spowodowany przede wszystkim rozpoznaniem w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r.
kosztów odsetkowych o charakterze jednorazowym, w tym z tytuáu nieterminowej zapáaty zobowiązaĔ
budĪetowych w wysokoĞci 1,7 mln PLN oraz utworzenia rezerwy na odsetki od zobowiązaĔ na rzecz PKP Cargo
w wysokoĞci 1,2 mln PLN, których nie zanotowano w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2007 r. Ponadto w roku
zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r. Elektrownia Kozienice rozpoznaáa wyĪsze o 2,1 mln PLN koszty z tytuáu
odsetek zapáaconych PKP Cargo, które byáy wynikiem prawomocnych wyroków sądowych zasądzających
na rzecz PKP Cargo zapáatĊ przewoĨnego wraz z odsetkami. Spadek kosztów odsetkowych wynikaá takĪe
ze zmniejszenia kosztów z tytuáu odsetek od kredytów o 1,2 mln PLN w wyniku zmniejszenia stanu zadáuĪenia
z 484,2 mln PLN na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. do 214,3 mln PLN na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. W 2007 roku niĪsze
byáy równieĪ odsetki od nieterminowych páatnoĞci z tytuáu zobowiązaĔ budĪetowych oraz odsetki zapáacone
PKP Cargo.

126

Zysk przed opodatkowaniem



Zysk przed opodatkowaniem spadá o 0,1 mln PLN (0,2%) za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
do 37,3 mln PLN, w porównaniu do 37,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Nieznaczny spadek
zysku przed opodatkowaniem w porównaniu do znaczącego spadku zysku operacyjnego byá efektem uzyskania
dodatniego wyniku z dziaáalnoĞci finansowej za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w wysokoĞci 17,4 mln PLN
w porównaniu do ujemnego wyniku z dziaáalnoĞci finansowej za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
w wysokoĞci 5,5 mln PLN.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy spadá o 1,5 mln PLN (19,1%) do 6,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.,
w porównaniu do 7,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Zmniejszenie podatku dochodowego
w 2007 roku wynikaáo gáównie z rozpoznania aktywa z tytuáu podatku odroczonego w wysokoĞci 16,4 mln PLN,
w porównaniu do 9,4 mln PLN w 2006 roku. Dodatkowo, na wysokoĞü podatku dochodowego za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. miaáa takĪe wpáyw korekta z tytuáu podatku dochodowego za lata 2004 i 2005
w wysokoĞci 5,7 mln PLN.
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku wzrósá o 1,4 mln PLN (4,8%) do 31,0 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu do 29,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost
zysku netto wynikaá przede wszystkim ze zmniejszenia podatku dochodowego.
EBITDA
EBITDA spadá o 11,1 mln PLN (4,3%) do 244,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., w porównaniu
do 255,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek EBITDA byá wynikiem spadku zysku
operacyjnego o 23,0 mln PLN, który zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony zwiĊkszoną amortyzacją Ğrodków
trwaáych i wartoĞci niematerialnych i prawnych o kwotĊ 11,9 mln PLN.
MarĪa EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej netto) wzrosáa z 13,9% za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do 14,7% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
PoniĪsza tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Elektrowni Kozienice za lata
zakoĔczone 31 grudnia 2005 i 2006 roku, które pochodzą ze Zbadanego Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego zamieszczonego na stronach od F-95 do F-158 niniejszego Prospektu. Tabela przedstawia takĪe
zmiany procentowe w poszczególnych pozycjach, które zaszáy pomiĊdzy tymi okresami.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą.................................................................................
Podatek akcyzowy ........................................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy netto....................................................................................
Pozostaáe przychody operacyjne ..................................................................................
Przychody operacyjne razem ....................................................................................
Koszty
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci
inwestycyjnych .............................................................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze .................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii ........................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów .....................................................................................
Usáugi przesyáowe ........................................................................................................
Inne usáugi obce ............................................................................................................
Podatki i opáaty .............................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .................................
Pozostaáe koszty operacyjne .........................................................................................
Koszty operacyjne razem ...........................................................................................
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2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

1.855.544
(225.332)
1.630.212
33.845
1.664.057

2.078.363
(246.765)
1.831.598
63.950
1.895.548

12,0
9,5
12,4
88,9
13,9

(214.759)
(164.439)
(959.869)
(55.022)
(3.691)
(137.945)
(64.889)
(2.120)
(16.330)
(1.619.064)

(212.555)
(184.502)
(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)
(968)
(39.888)
(1.852.648)

(1,0)
12,2
3,0
326,1
(26,9)
(15,9)
11,6
(54,3)
144,3
14,4





Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006

2005
(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej.................................................................................
Przychody finansowe....................................................................................................
Koszty finansowe .........................................................................................................
Zysk przed opodatkowaniem.....................................................................................
Podatek dochodowy......................................................................................................
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku .......................................................
Wpáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa ....................................................................
Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej wpáaty z zysku .................................

44.993
50.234
(45.574)
49.653
(11.509)
38.144
(9.537)
28.607

42.900
27.059
(32.543)
37.415
(7.788)
29.627
(11.649)
17.978

(4,7)
(46,1)
(28,6)
(24,6)
(32,3)
(22,3)
22,1
(37,2)

EBITDA(1) ....................................................................................................................

259.752

255.455

(1,7)

(1)
EBITDA skáada siĊ z zysku/(straty) operacyjnej powiĊkszonej o amortyzacjĊ. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych
lub páynnoĞci zgodnie z MSSF UE. EBITDA jest miernikiem uĪywanym przez nas w zarządzaniu naszą dziaáalnoĞcią i uwaĪamy, Īe jest powszechnie raportowany
oraz szeroko uĪywany przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominiĊciem amortyzacji, która moĪe siĊ róĪniü istotnie,
w zaleĪnoĞci od stosowanych metod ksiĊgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. W konsekwencji EBITDA
zostaá pokazany w niniejszym Prospekcie, aby umoĪliwiü bardziej peáną i kompleksową analizĊ wyników naszej dziaáalnoĞci w relacji do innych spóáek. EBITDA
nie powinien byü rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej okreĞlanej zgodnie z MSSF UE lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej,
lub jako miernik naszych wyników operacyjnych lub przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej okreĞlanych zgodnie z MSSF UE. Ten niezdefiniowany
przez MSSF UE miernik nie powinien zastĊpowaü analizy naszego rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepáywów pieniĊĪnych. EBITDA nie jest
wskaĨnikiem jednolicie definiowanym, nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spóáki. Z tego powodu, nasze przedstawienie EBITDA moĪe
nie byü porównywalne do podobnie oznaczonych mierników innych spóáek.

Przychody z dziaáalnoĞci operacyjnej
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
(zbadane)
(w tys. PLN)

2006
(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy energii ...................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa .....................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy towarów ................................................................................
Przychody ze sprzedaĪy usáug ......................................................................................

1.789.988
5.293
56.084
4.179

1.829.322
6.346
238.441
4.254

2,2
19,9
325,1
1,8

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą..............................................................................

1.855.544

2.078.363

12,0

Podatek akcyzowy ........................................................................................................

(225.332)

(246.765)

9,5

Przychody ze sprzedaĪy netto....................................................................................

1.630.212

1.831.598

12,4

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą wzrosáy o 222,8 mln PLN (12,0%) do 2.078,3 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 1.855,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten byá
spowodowany gáównie wzrostem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót
o 182,4 mln PLN (ujĊtych w pozycji przychody ze sprzedaĪy towarów) oraz wzrostu przychodów netto
ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie (ujĊtych w pozycji przychody ze sprzedaĪy
energii) o 39,3 mln PLN, a takĪe przychodów ze sprzedaĪy ciepáa o 1,1 mln PLN.
Podatek akcyzowy
Podatek akcyzowy wzrósá o 21,4 mln PLN (9,5%) za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do 246,8 mln PLN,
w porównaniu do 225,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten byá spowodowany wzrostem
iloĞci sprzedanej energii z wáasnej produkcji o 1,07 TWh (9,5%) do 12,34 TWh za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 11,27 TWh za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Stawka podatku akcyzowego
pozostawaáa w analizowanym okresie na niezmienionym poziome i wynosiáa 20 PLN za 1 MWh energii
elektrycznej.
Przychody ze sprzedaĪy netto
Przychody ze sprzedaĪy netto wzrosáy o 201,4 mln PLN (12,4%) do 1.831,6 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 1.630,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten
wynikaá ze wzrostu przychodów ze sprzedaĪy z akcyzą i zostaá w niewielkim stopniu zrównowaĪony wzrostem
podatku akcyzowego.
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Przychody ze sprzedaĪy energii



PoniĪej zostaáy zamieszczone wybrane informacje na temat iloĞci wytworzonej oraz sprzedanej energii
elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie, a takĪe Ğrednie ceny uzyskiwane ze sprzedaĪy energii
elektrycznej w ramach koncesji na wytwarzanie za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005 oraz 2006 roku.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
Produkcja brutto (TWh)................................................................................................
SprzedaĪ energii (TWh)................................................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii (PLN)z RUS ..................................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii w ramach KDT (PLN) bez RUS ...................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez KDT (PLN) z RUS .................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez RUS i KDT .............................................................
ĝrednia cena 1 MWh energii bez RUS, KDT i rynku bilansującego ...........................

2006
12,1
13,1
136,4
149,9
128,4
119,1
116,3

13,2
13,5
135,3
147,1
128,6
119,2
118,3

RóĪnica pomiĊdzy iloĞcią energii wytworzonej a energii sprzedanej w ramach koncesji na wytwarzanie wynika z
dokonywanych zakupów i sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku bilansującym. Zakupy na rynku bilansującym
wyniosáy za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005 oraz 2006 roku odpowiednio, 1,9 TWh oraz 1,2 TWh, podczas gdy
sprzedaĪ energii na rynku bilansującym wyniosáa w tych latach, odpowiednio, 1,1 TWh oraz 0,7 TWh.
Przychody ze sprzedaĪy energii z akcyzą wzrosáy o 39,3 mln PLN (2,2%) do 1.829,3 mln PLN w roku
zakoĔczonym 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 1.790,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Wzrost ten wynikaá ze zwiĊkszenia iloĞci energii sprzedanej z produkcji wáasnej, co skutkowaáo zwiĊkszeniem
wysokoĞci podatku akcyzowego.
Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej netto wzrosáy o 17,9 mln PLN (1,1%) do 1.582,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 1.564,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Wzrost ten wynikaá gáównie ze wzrostu iloĞci sprzedanej energii elektrycznej o 0,4 TWh (3,1%) do 13,5 TWh
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 13,1 TWh za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost
ten nastąpiá pomimo spadku w 2006 roku Ğredniej ceny 1 MWh sprzedanej energii elektrycznej z 136,4 PLN
do 135,3 PLN.
Na poziom Ğredniej ceny 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej w ramach koncesji na wytwarzanie znaczący
wpáyw miaáa cena obowiązująca na podstawie Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r., w ramach której Elektrownia
Kozienice sprzedaáa okoáo 4,9 TWh w kaĪdym z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.,
tj. odpowiednio 36,3% oraz 37,4% caáoĞci energii sprzedawanej w ramach koncesji na wytwarzanie. Cena
1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej w ramach Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. spadáa z 149,9 PLN
w 2005 roku do 147,1 PLN w 2006 roku, podczas gdy Ğrednia cena 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej
w ramach koncesji na wytwarzanie (bez KDT, RUS oraz rynku bilansującego) wzrosáa z 116,3 PLN w 2005 roku
do 118,3 PLN w 2006 roku.
PoniĪsza tabela prezentuje strukturĊ przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji
na wytwarzanie (z akcyzą) w podziale na rynki, na jakich energia byáa sprzedawana za lata zakoĔczone
31 grudnia 2005 oraz 2006 roku.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
Przychody
ze
sprzedaĪy
(w tys. PLN)
Przychody ze sprzedaĪy energii w tym: ..
KDT .............................................................
Kontrakty bilateralne (1) .............................
POEE i TGE ................................................
Rynek bilansujący .......................................
Regulacyjne usáugi systemowe ...................
Drobni odbiorcy ..........................................
(1)

1.789.988
735.562
761.460
66.024
151.038
75.712
192

2006

Udziaá w
przychodach
(%)

SprzedaĪ
(GWh)

100,0
41,1
42,6
3,7
8,4
4,2
0,0

13.123,2
4.908,5
6.547,8
568,9
1.096,6
1,4

Przychody
ze
sprzedaĪy
(w tys. PLN)
1.829.322
724.048
900.106
37.544
87.133
80.272
219

Udziaá w
przychodach
(%)
100,0
39,6
49,2
2,0
4,8
4,4
0,0

SprzedaĪ
(GWh)
13.521,0
4.923,6
7.620,8
307
668,0
1,6

Zawiera sprzedaĪ energii elektrycznej do ENEA w wysokoĞci 459,1 mln PLN w 2006 r. oraz 421,6 mln PLN w 2005 r.

àączna wartoĞü sprzedaĪy w ramach RUS, na rynku bilansującym oraz do odbiorców koĔcowych spadáa
o 59,3 mln PLN (26,1%) do 167,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu
226,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek ten byá spowodowany przede wszystkim
znaczącym spadkiem iloĞci energii sprzedawanej na rynku bilansującym z 1,1 TWh w 2005 roku do 0,7 TWh
w 2006 roku.
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Przychody ze sprzedaĪy ciepáa



Przychody ze sprzedaĪy ciepáa w kaĪdym z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. stanowiáy
jedynie niewielką czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy stanowiąc okoáo 0,3% áącznej kwoty przychodów ze
sprzedaĪy. Podstawowym odbiorcą ciepáa jest przedsiĊbiorstwo ogrodnicze zlokalizowane w pobliĪu
Elektrowni Kozienice, które wykorzystuje ciepáo do ogrzewania szklarni.
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa wzrosáy o 1,1 mln PLN (19,9%) do 6,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 5,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten wynikaá
z proporcjonalnego wzrostu iloĞci sprzedanego ciepáa z 301,8 TJ w 2005 roku do 365,2 TJ w 2006 roku, który
byá spowodowany zwiĊkszonym zapotrzebowaniem na ciepáo ze strony gáównych klientów Elektrowni
Kozienice. ĝrednia cena 1 GJ ciepáa nieznacznie spadáa z 17,54 PLN w 2006 roku, w porównaniu do 17,37 PLN
w 2005 roku.
Przychody ze sprzedaĪy towarów
Przychody ze sprzedaĪy towarów wzrosáy o 182,4 mln PLN (325,1%) do 238,4 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 56,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten byá
spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót, które
stanowiáy wiĊkszoĞü przychodów ze sprzedaĪy towarów w kaĪdym z lat zakoĔczonych 31 grudnia 2006 r.
i 31 grudnia 2005 r., które wzrosáy o 181,7 mln PLN (74,4%) do 236,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 54,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten wynikaá przede
wszystkim ze wzrostu iloĞci energii sprzedanej z 0,5 TWh w 2005 roku do 2,0 TWh w 2006 roku w związku
zawarciem jednorazowego kontraktu ze spóáką EnergoPartner w ramach, którego Elektrownia Kozienice nabyáa
áącznie 1,8 TWh energii elektrycznej w 2006 roku Dodatkowym czynnikiem, który wpáynąá na wzrost
przychodów z tytuáu sprzedaĪy energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót byá wzrost Ğredniej ceny 1 MWh
sprzedanej energii w ramach koncesji na obrót o 2,0 PLN (1,7%) do 118,1 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r. w porównaniu do 116,0 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Przychody ze sprzedaĪy usáug
Przychody ze sprzedaĪy usáug wzrosáy o 0,1 mln PLN (1,8%) do 4,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 4,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Pozostaáe przychody operacyjne
Pozostaáe przychody operacyjne wzrosáy o 30,1 mln PLN (88,9%) do 64,0 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 33,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten byá
spowodowany przede wszystkim wzrostem przychodu z tytuáu nadwyĪek inwentaryzacyjnych o 19,1 mln PLN,
który wynikaá z jednorazowego rozpoznania za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. znaczących nadwyĪek
inwentaryzacyjnych wĊgla kamiennego w wysokoĞci 37,3 mln PLN w 2006 r. w porównaniu do 18,2 mln PLN
w 2005 roku. Ponadto, za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., nastąpiá wzrost przychodów z tytuáu zarachowania
naleĪnoĞci z tytuáu reklamacji, kar i odszkodowaĔ o kwotĊ 18,5 mln PLN do 24,7 mln PLN, w porównaniu
do 6,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r., w związku z rozpoznaniem rozwiązania odpisów
aktualizacyjnych naleĪnoĞci w wysokoĞci 6,1 mln PLN, co byáo wynikiem spáaty tych naleĪnoĞci. PowyĪszy
wzrost przychodów operacyjnych zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony w wyniku spadku przychodów z tytuáu
rozwiązania niewykorzystanych odpisów aktualizacyjnych o kwotĊ 6,5 mln PLN do 2 tys. PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
byáo związane ze spáatą zalegáych naleĪnoĞci przez ElektrociepáowniĊ Radom (Elektrociepáownia Radom
spáaciáa 3.096,6 tys. PLN w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2005 r. oraz 5.534,2 tys. PLN
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 31 grudnia 2005 r.). Przedmiotowe naleĪnoĞci byáy związane
z procesem budowy Elektrociepáowni Radom. Do dnia 30 czerwca 1992 r. Elektrociepáownia Radom znajdowaáa
siĊ w strukturach Elektrowni Kozienice, w związku z powyĪszym Elektrownia Kozienice byáa zobowiązana
do ponoszenia kosztów związanych z budową Elektrociepáowni Radom. W związku z wydzieleniem
Elektrociepáowni Radom w odrĊbny podmiot z dniem 1 lipca 1992 r., Elektrociepáownia Radom zostaáa
zobowiązana do zwrotu przedmiotowych kosztów na rzecz Elektrowni Kozienice.
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Koszty operacyjne


Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Zmiana

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(%)

Koszty
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci
inwestycyjnych .............................................................................................................
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze .................................................................
ZuĪycie materiaáów i energii ........................................................................................
WartoĞü sprzedanych towarów .....................................................................................
Usáugi przesyáowe ........................................................................................................
Inne usáugi obce ............................................................................................................
Podatki i opáaty .............................................................................................................
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych .................................
Pozostaáe koszty operacyjne .........................................................................................

(214.759)
(164.439)
(959.869)
(55.022)
(3.691)
(137.945)
(64.889)
(2.120)
(16.330)

(212.555)
(184.502)
(989.067)
(234.460)
(2.699)
(116.074)
(72.435)
(968)
(39.888)

(1,0)
12,2
3,0
326,1
(26,9)
(15,9)
11,6
(54,3)
144,3

Koszty operacyjne razem ...........................................................................................

(1.619.064)

(1.852.648)

14,4

Amortyzacja Ğrodków trwaáych, wartoĞci niematerialnych oraz nieruchomoĞci inwestycyjnych
Koszty amortyzacji Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych spadáy o 2,2 mln PLN (1,0%)
do 212,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do 214,8 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. Spadek poziomu amortyzacji wynikaá ze sprzedaĪy, likwidacji lub umorzenia niektórych
Ğrodków trwaáych (tj. urządzeĔ techniczno–produkcyjnych, maszyn, urządzeĔ i aparatów ogólnego zastosowania
oraz narzĊdzi, przyrządów i innych ruchomoĞci).
Wynagrodzenia i inne Ğwiadczenia pracownicze
PoniĪsza tabela przedstawia koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych w rozbiciu na poszczególne rodzaje ĞwiadczeĔ
za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Wynagrodzenia w tym: ................................................................................................
BieĪące wynagrodzenia...........................................................................................
Nagrody jubileuszowe .............................................................................................
Odprawy emerytalne ...............................................................................................
Ubezpieczenia spoáeczne .............................................................................................
Skáadki na pracowniczy program emerytalny..............................................................
Bony i inne formy wynagrodzeĔ ..................................................................................
Inne Ğwiadczenia na rzecz pracowników .....................................................................

(zbadane)
(w tys. PLN)
(121.952)
(123.335)
1.942
(559)
(28.571)
(7.942)
(2.803)
(3.171)

(zbadane)
(w tys. PLN)
(132.660)
(122.850)
(6.562)
(3.248)
(29.032)
(8.109)
(2.901)
(11.800)

ĝwiadczenia pracownicze razem...............................................................................

164.439

184.502

Zmiana
(%)
8,8
(0,4)
237,9
481,0
1,6
2,1
3,5
272,1
12,2

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych wzrosáy o 20,1 mln PLN (12,2%) do 184,5 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 164,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost ten byá
spowodowany przede wszystkim wzrostem rezerw na nagrody jubileuszowe o kwotĊ 8,5 mln (237,9%) oraz
odprawy emerytalne o kwotĊ 2,7 mln PLN (481,0%). Wzrost kosztów odpraw emerytalnych i nagród
jubileuszowych wynikaá ze wzrostu stanu rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (czyli
naliczenia rezerwy i z rozwiązania jej o faktyczne wypáaty w danym roku), który byá spowodowany wzrostem
Ğredniego wieku pracowników (który miaá wpáyw na zwiĊkszenie rezerwy na odprawy emerytalne) oraz wzrostu
Ğredniego staĪu pracy (który miaá wpáyw zwiĊkszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe), a takĪe
zwiĊkszającego siĊ poziomu wynagrodzeĔ bieĪących, od których naliczana jest wysokoĞü zarówno odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych.
JednoczeĞnie w tym okresie nastąpiá spadek o 0,5 mln PLN (0,4%) wynagrodzeĔ bieĪących w związku
ze spadkiem stanu zatrudnienia o 70 osób (2,9%) z 2.405 osób na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. do 2.335 osób
na 31 grudnia 2006 r. W tym samym okresie Ğrednie bieĪące wynagrodzenie miesiĊczne w Elektrowni Kozienice
wzrosáo o 110,8 PLN (2,6%) za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 4.273, 6 PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
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ZuĪycie materiaáów i energii


Za rok zakoĔczony 31 grudnia

ZuĪycie materiaáów i energii

2005

2006

Koszty zuĪycia materiaáów, w tym ..............................................................................
WĊgiel kamienny .....................................................................................................
Mazut .......................................................................................................................
Pozostaáe .................................................................................................................
Koszty zuĪytej energii, w tym: ....................................................................................
Koszty nabycia energii na rynku bilansującym ......................................................
Koszty zuĪycia energii na potrzeby wáasne ...........................................................
Pozostaáe .................................................................................................................

(zbadane)
(tys. PLN)
793.733
759.638
5.367
28.728
166.136
165.915
221

(zbadane)
(w tys. PLN)
880.910
846.920
6.829
27.161
108.157
107.844
180
133

Koszty materiaáów i energii razem ...........................................................................

959.869

989.067

Zmiana
(%)
11,0
11,5
27,2
(5,5)
(34,9)
(35,0)
(39,8)
3,0

Koszty zuĪycia materiaáów i energii wzrosáy o 29,2 mln PLN (3,0%) do 989,1 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 959,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów
zuĪycia materiaáów i energii wiąĪe siĊ przede wszystkim ze wzrostem kosztów zuĪycia materiaáów, gáównie
wĊgla kamiennego, o kwotĊ 87,3 mln PLN, który zostaá znacząco zrównowaĪony przez spadek wartoĞci zakupu
energii na rynku bilansującym o 58,1 mln PLN w wyniku zmniejszenia iloĞci energii na rynku bilansującym,
co wiązaáo siĊ ze zmianami od 1 czerwca 2006 r. zasad rozliczeĔ na rynku bilansującym oraz wiĊkszą sprzedaĪą
energii z wáasnej produkcji.
PoniĪsza tabela przedstawia szczegóáowe informacje na temat zuĪytej iloĞci wĊgla kamiennego oraz
jednostkowej ceny zakupu paliw za lata zakoĔczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
IloĞü zuĪytego wĊgla kamiennego (mln ton) ...............................................................
ĝrednia cena 1 tony wĊgla kamiennego w zuĪyciu (PLN/t) ........................................

2006
5,0
153,0

5,4
158,0

Koszty zuĪycia paliw wzrosáy o 88,7 mln PLN (11,6%) do kwoty 853,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 765,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. ZwiĊkszenie kosztu zuĪycia
paliw wynikaáo gáównie ze znaczącego wzrostu iloĞci zuĪytego wĊgla w związku ze zwiĊkszeniem iloĞci
wytworzonej energii elektrycznej brutto o 0,9 TWh (7,4%) z 12,1 TWh w 2005 roku do 13,2 TWh 2006 roku
oraz ze wzrostu Ğredniej ceny zakupu wĊgla przez ElektrowniĊ Kozienice o 5,0 PLN (3,3%) z 153,0 PLN
w 2005 roku do 158,0 PLN w 2006 roku.
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów wzrosáa o 179,4 mln PLN (326,1%) do 234,5 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 55,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Podstawowym powodem wzrostu kosztów byá wzrost iloĞci nabytej energii elektrycznej w ramach koncesji
na obrót, w związku z realizacją zawartej na początku 2006 roku umowy ze spóáką EnergoPartner, na mocy
której Elektrownia Kozienice zakupiáa w celu dalszej sprzedaĪy 1,8 TWh energii elektrycznej.
Usáugi przesyáowe
Koszty usáug przesyáowych spadáy o 1,0 mln (26,9%) do 2,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 3,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek kosztów przesyáu energii
elektrycznej wynikaá z obniĪenia stawki opáaty przesyáowej przez PSE-Operator. Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r. stawka za 1 MWh przesyáanej energii spadáa o 0,1 PLN (50%) do 0,20 PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 0,30 PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Inne usáugi obce
Koszty innych usáug obcych spadáy o 21,9 mln PLN (15,9%) do 116,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 137,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek kosztów innych usáug
obcych wynikaá gáównie ze spadku kosztów usáug transportowych o kwotĊ 28,7 mln PLN, w wyniku, miĊdzy
innymi, obniĪenia stawek za transport kolejowy w umowie zawartej z PKP Cargo na początku 2006 roku.
Spadek ten zostaá zrównowaĪony przez wzrost kosztów pozostaáych usáug obcych o 6,8 mln PLN, który wynikaá
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z rozpoznania w 2006 roku kosztów nabycia uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla w wysokoĞci 6,7 mln PLN,
które nie wystąpiáy w 2005 roku.
Podatki i opáaty
Koszty podatków i opáat wzrosáy o 7,5 mln PLN (11,6%) do 72,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 64,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost kosztów podatków i opáat
byá wynikiem wzrostu opáat za korzystanie ze Ğrodowiska naturalnego w związku ze wzrostem produkcji energii
elektrycznej.
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych spadáa o 1,2 mln PLN (54,3%) do 1,0 mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 2,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r.
Zmniejszenie straty na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych byáo gáównie spowodowane
niĪszym poziomem likwidowanych Ğrodków trwaáych w 2006 roku, w porównaniu do roku 2005.
Pozostaáe koszty operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne wzrosáy o 23,6 mln PLN (144,3%) do 39,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 16,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Wzrost pozostaáych kosztów
operacyjnych wynikaá gáównie ze zwiĊkszenia odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci handlowych
o 23,3 mln PLN w stosunku do spedytorów kolejowych CTL Logistics S.A. oraz Lubelskiego WĊgla
„Bogdanka” S.A. oraz wyĪszych kosztów usuwania szkód losowych o 0,9 mln PLN (tj. kosztów obejmujących
koszty usuwania awarii turbozespoáu nr 3 i transformatora TZ-6). Wzrost ten zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony
przez spadek innych pozostaáych kosztów operacyjnych o kwotĊ 4,7 mln PLN, gáównie w związku
z rozpoznania w 2005 roku kosztów wynikających z niesáusznie zapáaconej (na podstawie decyzji urzĊdu
celnego) kwoty podatku akcyzowego w wysokoĞci 4 mln PLN, którą to kwota zostaáa póĨniej Elektrowni
Kozienice zwrócona.
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej
Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej spadá o 2,1 mln PLN (4,7%) do 42,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 45,0 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek zysku operacyjnego
byá wynikiem zmian w przychodach i kosztach opisanych powyĪej, w tym wzrostu kosztów pracowniczych
oraz kosztów materiaáów i energii za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., który nie zostaá w caáoĞci
zrównowaĪony przez wzrost przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej.
MarĪa zysku na dziaáalnoĞci operacyjnej (stosunek zysku na dziaáalnoĞci operacyjnej do przychodów
z dziaáalnoĞci operacyjnej) spadáa z 2,7% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. oraz do 2,3% za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
Przychody finansowe
Za rok zakoĔczony 31 grudnia

Przychody finansowe
Odsetki za zwáokĊ ........................................................................................................
Odsetki od lokat ...........................................................................................................
Pozostaáe odsetki ..........................................................................................................
Dywidendy i udziaáy w zyskach ..................................................................................
Pozostaáe.......................................................................................................................
Przychody finansowe razem......................................................................................

2005

2006

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

Zmiana
(%)

9.783
21.609
6.978
1.787
10.077

1.612
18.876
3.148
1.056
2.367

(83,5)
(12,6)
(54,9)
(40,9)
(76,5)

50.234

27.059

(46,1)

Przychody finansowe spadáy o 23,2 mln PLN (46,1%) do 27,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 50,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek przychodów finansowych
gáównie wynikaá ze spadku przychodów odsetkowych o áączną kwotĊ 14,7 mln PLN oraz z powodu obniĪenia
o 7,7 mln PLN pozostaáych przychodów finansowych wynikających gáównie ze zmniejszenia przychodów
z tytuáu dodatnich róĪnic kursowych PLN/EUR (w przypadku kredytów denominowanych w EUR).
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Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Zmiana

Koszty finansowe
Koszty odsetek ..............................................................................................................
Inne ...............................................................................................................................

(zbadane)
(w tys. PLN)
(41.754)
(3.819)

(zbadane)
(w tys. PLN)
(31.279)
(1.264)

(%)
(25,1)
(66,9)

Koszty finansowe razem.............................................................................................

(45.573)

(32.543)

(28,6)

Koszty finansowe spadáy o 13,0 mln PLN (28,6%) do 32,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 45,6 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek kosztów finansowych byá
spowodowany gáównie zmniejszeniem kosztów odsetkowych o kwotĊ 10,5 mln PLN, co związane byáo, miĊdzy
innymi ze zmniejszaniem zadáuĪenia w efekcie systematycznej jego spáaty. Ponadto niĪsze koszty odsetek
to efekt mniejszej rezerwy na odsetki od zobowiązaĔ o kwotĊ 5,4 mln PLN oraz niĪszych odpisów
aktualizacyjnych na odsetki od naleĪnoĞci spornych o kwotĊ 2,2 mln PLN. W 2006 roku zanotowano koszty
z tytuáu odsetek zapáaconych od naleĪnoĞci spornej w wysokoĞci 2,2 mln PLN.
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem spadá o 12,2 mln PLN (24,6%) do 37,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r., w porównaniu do 49,7 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek zysku przed
opodatkowaniem byá wynikiem spadku zysku operacyjnego o 2,1 mln PLN oraz poniesieniem ujemnego wyniku
z dziaáalnoĞci finansowej za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w wysokoĞci 5,5 mln PLN w porównaniu z
dodatnim wynikiem z dziaáalnoĞci finansowej za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. w wysokoĞci 4,7 mln PLN.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy spadá o 3,7 mln PLN (32,3%) do 7,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 11,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Zmniejszenie podatku dochodowego
w 2006 roku wynikaáo gáównie ze zmniejszenia wysokoĞci podatku bieĪącego o kwotĊ 8,5 mln PLN oraz
rozpoznania aktywa z tytuáu podatku odroczonego w wysokoĞci 9,4 mln PLN, w porównaniu do 8,5 mln PLN
w 2005 roku. Spadek ten zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. rozpoznaniem
korekty podatku dochodowego za lata 2003 i 2004 w wysokoĞci 5,7 mln PLN.
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku
Zysk netto przed obowiązkową wpáatą z zysku spadá o 8,5 mln PLN (22,3%) do 29,6 mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r., w porównaniu do 38,1 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek
zysku netto wynikaá ze spadku zysku przed opodatkowaniem, który zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony
zmniejszonym kosztem podatku dochodowego.
EBITDA
Miernik EBITDA spadá o 4,3 mln PLN (1,7%) do 255,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.,
w porównaniu do 259,8 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. Spadek EBITDA byá wynikiem spadku
zysku operacyjnego o 2,1 mln PLN oraz zmniejszonej amortyzacji Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych
i prawnych o 2,2 mln PLN.
MarĪa EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów z dziaáalnoĞci operacyjnej netto) spadáa z 15,9% za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. do 13,9% za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r.
PáynnoĞü i zasoby kapitaáowe
Historycznie, gáównymi Ĩródáami zapewnienia páynnoĞci finansowej naszej Grupy byáy posiadane Ğrodki
pieniĊĪne, Ğrodki pieniĊĪne generowane z dziaáalnoĞci operacyjnej oraz kredyty bankowe. Dodatkowo
Elektrownia Kozienice uzyskaáa w związku z prowadzonymi inwestycjami w aktywa wytwórcze dotacje
z Narodowego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w áącznej wysokoĞci 8,5 mln PLN.
Oczekujemy, Īe w najbliĪszej przyszáoĞci nasze potrzeby finansowe bĊdą pokrywane ze Ğrodków pieniĊĪnych
generowanych z dziaáalnoĞci operacyjnej oraz z wpáywów z Oferty. Ponadto, o ile uznamy to za konieczne,
Ĩródáem finansowania naszej dziaáalnoĞci bĊdzie takĪe finansowanie dáuĪne.
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Dla celów ilustracyjnych nie uwzglĊdnialiĞmy w omówieniu przepáywów pieniĊĪnych Grupy, przepáywów
pieniĊĪnych i wyników dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. oraz za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., aby przedstawiü jakie zmiany miaáyby miejsce
w przepáywach pieniĊĪnych Grupy za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. gdyby Elektrownia Kozienice nie byáa brana pod uwagĊ.
Przepáywy pieniĊĪne Grupy za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku
PoniĪsza tabela przedstawia przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku.
Przepáywy pieniĊĪne netto
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca

ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej .......................................................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej ....................................................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej .......................................................

2007

2008

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)
249.143
(154.686)
(17.931)

443.673
(393.377)
(31.854)

Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych ......................................................

76.526

18.442

Stan Ğrodków pieniĊĪnych na koniec okresu ...........................................................

428.245

959.234

PowyĪsze zestawienie przepáywów pieniĊĪnych Grupy za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
nie jest porównywalne w peánym zakresie do zestawienia przepáywów pieniĊĪnych Grupy za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. Zestawienie przepáywów pieniĊĪnych za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. zawiera przepáywy pieniĊĪne i wyniki
dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice, którą nabyliĞmy 10 paĨdziernika 2007 r., podczas gdy zestawienie
przepáywów pieniĊĪnych za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. nie zawiera Īadnych
przepáywów pieniĊĪnych i wyników dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej wzrosáy o 194,5 mln PLN, z 249,1 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do 443,7 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r.
Bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., które zostaáy omówione w punkcie „Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni
Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku”, przepáywy te wzrosáy
o 188,2 mln PLN, do 437,3 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. Wzrost
przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej, bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci
operacyjnej Elektrowni Kozienice, byá spowodowany: wzrostem zysku przed opodatkowaniem o 52,1 mln PLN,
wzrostem zmiany stanu kapitaáu obrotowego o 98,6 mln PLN oraz zmniejszeniem kwoty zapáaconego podatku
dochodowego o 16,9 mln PLN.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej wzrosáy o 238,7 mln PLN, ze (154,7) mln PLN za okres
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do (393,4) mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
Bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., które zostaáy omówione w punkcie „Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni
Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku”, przepáywy te wyniosáy
(220,1) mln PLN i byáy wiĊksze o 65,4 mln PLN w porównaniu do okresu szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonego
30 czerwca 2007 r., w którym przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej wyniosáy (154,7) mln PLN.
Wzrost wydatków z dziaáalnoĞci inwestycyjnej byá przede wszystkim spowodowany wiĊkszymi o 63,7 mln PLN
zakupami rzeczowych i niematerialnych aktywów trwaáych w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r.
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Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej wzrosáy o 13,9 mln PLN, z (17,9) mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do (31,9) mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r.
Bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci finansowej Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r., które zostaáy omówione w punkcie „Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni
Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku”, przepáywy te wyniosáy
(16,1) mln PLN i ksztaátowaáy siĊ na podobnym poziomie jak przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r., które wyniosáy (17,9) mln PLN.
Przepáywy pieniĊĪne Grupy za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku
PoniĪsza tabela przedstawia przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku.
Przepáywy pieniĊĪne netto za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej ..............................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej ...........................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej ..............................

507.926
(357.412)
(147.389)

769.940
(355.869)
(126.135)

650.469
232.914
(294.310)

Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych .............................

3.125

287.936

589.073

Stan Ğrodków pieniĊĪnych na koniec okresu ..................................

63.783

351.719

940.792

PowyĪsze zestawienie przepáywów pieniĊĪnych Grupy za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. nie jest
porównywalne w peánym zakresie do zestawienia przepáywów pieniĊĪnych Grupy za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r. Zestawienie przepáywów pieniĊĪnych za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. zawiera przepáywy
pieniĊĪne i wyniki dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice od 10 paĨdziernika 2007 r., podczas gdy zestawienie
przepáywów pieniĊĪnych za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. nie zawiera Īadnych przepáywów pieniĊĪnych
ani wyników dziaáalnoĞci Elektrowni Kozienice.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej spadáy o 119,5 mln PLN, z 769,9 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r. do 650,5 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej Elektrowni Kozienice za okres
od 10 paĨdziernika 2007 r., które zostaáy omówione w punkcie „Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni Kozienice
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku”, przepáywy te wyniosáy 533,7 mln PLN,
o 236,3 mln PLN mniej niĪ przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej za rok zakoĔczony 31 grudnia
2006 r. Spadek przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej byá przede wszystkim skutkiem zmniejszenia
zysku operacyjnego o kwotĊ 149,2 mln PLN, co gáównie byáo wynikiem spadku zysku na segmencie dystrybucji
o 122,8 mln PLN, zmniejszenia zmiany stanu kapitaáu obrotowego o 6,9 mln PLN oraz wzrostem kwoty
zapáaconego podatku dochodowego w tym okresie o kwotĊ 109,8 mln PLN.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej wzrosáy o 262,0 mln PLN, z 507,9 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. do 769,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wzrost byá spowodowany gáównie
wzrostem zysku netto o 167,6 mln PLN i wzrostem zmiany stanu kapitaáu obrotowego o 72,2 mln PLN oraz
niĪszą kwotą zapáaconych odsetek o 12,8 mln PLN.
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Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej wykazaáy zmianĊ o 588,8 mln PLN, z (355,9) mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do 232,9 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej Elektrowni Kozienice za okres od
10 paĨdziernika 2007 r., które zostaáy omówione w punkcie „Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni Kozienice za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku”, przepáywy te spadáy o 65,0 mln PLN, do (290,9) mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Spowodowane to byáo przede wszystkim mniejszymi o kwotĊ
46,0 mln PLN zakupami rzeczowych i niematerialnych aktywów trwaáych w 2007 roku, gáównie w spóákach
zaleĪnych oraz uzyskaniem wiĊkszych o kwotĊ 13,6 mln PLN wpáywów ze sprzedaĪy rzeczowych aktywów.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej spadáy nieznacznie o 1,5 mln PLN, z (357,4) mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. do (355,9) mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Nieznaczny spadek
wynikaá przede wszystkim ze spadku poziomu zakupów rzeczowych i niematerialnych aktywów trwaáych
realizowanych gáównie w ramach dziaáalnoĞci dystrybucyjnej (sieci WN, SN i nn).
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej wzrosáy o 168,2 mln PLN, ze (126,1) mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do (294,3) mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
Bez uwzglĊdnienia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej Elektrowni Kozienice za okres od
10 paĨdziernika 2007 r., które zostaáy omówione w punkcie „Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni Kozienice za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku”, przepáywy te spadáy o 61,4 mln PLN, do (64,7) mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Spadek ten byá spowodowany gáównie niĪszą o kwotĊ 102,8 mln PLN
spáatą kredytów i poĪyczek oraz niĪszą o 13,2 mln PLN dywidendą wypáaconą akcjonariuszom w 2007 roku
w porównaniu do roku 2006, co zostaáo zrównowaĪone spadkiem wpáywów z tytuáu zaciągniĊtych kredytów
i poĪyczek o kwotĊ 53,9 mln PLN.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej spadáy o 21,3 mln PLN, ze (147,4) mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. do (126,1) mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Spadek wydatków z dziaáalnoĞci
finansowej byá spowodowany przede wszystkim mniejszą spáatą kredytów i poĪyczek o 38,1 mln PLN oraz
wzrostem wpáywów z tytuáu zaciągniĊtych kredytów i poĪyczek w kwocie 33,6 mln PLN, co zostaáo
zrównowaĪone wypáatą wyĪszej dywidendy dla akcjonariuszy w 2006 roku, tj. o 50,8 mln PLN wiĊcej
w porównaniu do roku 2005.
Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007
i 2008 roku
PoniĪsza tabela przedstawia przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r.
Przepáywy pieniĊĪne netto za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca
2007

2008

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej .............................................................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej ..........................................................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej .............................................................

95.254
114.108
(52.478)

9.506
(165.729)
(26.408)

Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych ............................................................

156.884

(182.631)

Stan Ğrodków pieniĊĪnych na koniec okresu .................................................................

322.169

228.387
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Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej

Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej spadáy o 85,7 mln PLN, z 95,3 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do 9,5 mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r.
Gáówne przyczyny zmniejszenia przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej to przede wszystkim:
(a)

zwiĊkszenie stanu zapasów o 44,7 mln PLN co byáo wynikiem zwiĊkszenia zapasów wĊgla oraz
wzrostu ceny wĊgla;

(b)

zwiĊkszenie stanu naleĪnoĞci o 105,9 mln PLN co byáo wynikiem przede wszystkim zwiĊkszenia
sprzedaĪy energii elektrycznej.

Wynikający z powyĪszych czynników spadek przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej zostaá
czĊĞciowo zrównowaĪony:
(a)

zwiĊkszeniem zysku netto przed obowiązkową wpáatą z zysku o 8,1 mln PLN co byáo wynikiem przede
wszystkim uzyskania wyĪszego dodatniego wyniku zarówno z dziaáalnoĞci operacyjnej jak
i finansowej;

(b)

zwiĊkszeniem stanu rezerw i zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych o 47,6 mln PLN co byáo
wynikiem, miĊdzy innymi, zwiĊkszenia rezerw z tytuáu ekwiwalentu energetycznego oraz odpisów
na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytowanych pracowników Elektrowni Kozienice
(w związku z przyjĊciem Zakáadowego Ukáadu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Elektrowni
„Kozienice” S.A.).

Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej spadáy o 279,8 mln PLN, ze 114,1 mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do (165,7) mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. Podstawową przyczyną spadku przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej byáo nabycie
inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci (lokaty i papiery
wartoĞciowe) w kwocie 112,5 mln PLN oraz wzrost wartoĞci zakupów aktywów niematerialnych i materialnych
o kwotĊ 9,2 mln PLN. Dodatkowo, w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 r. odnotowano
przychody w kwocie 156,2 mln PLN z tytuáu sprzedaĪy instrumentów finansowych, podczas gdy Īadne takie
transakcje sprzedaĪy nie zostaáy przedstawione dla okresu szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonych 30 czerwca 2008 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej spadáy o 26,1 mln PLN, z (52,5) mln PLN za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 r. do (26,4) mln PLN za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. PowyĪszy spadek byá przede wszystkim wynikiem zmniejszenia wydatków na spáatĊ kredytów
i poĪyczek, w szczególnoĞci odsetek od przedmiotowych kredytów i poĪyczek.
Przepáywy pieniĊĪne Elektrowni Kozienice za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku
PoniĪsza tabela przedstawia przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
za lata zakoĔczone 31 grudnia 2007, 2006 oraz 2005 roku.
Przepáywy pieniĊĪne netto za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

2007

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

(zbadane)
(w tys. PLN)

ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej ............................................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej ........................................
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej ...........................................

259.876
(127.589)
(127.185)

237.289
(119.164)
(129.077)

Zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych ..............................................................

5.102

(10.952)

245.733

ĝrodki pieniĊĪne na koniec okresu ................................................................

176.237

165.285

411.018
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305.210
259.370
(318.847)
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Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej wzrosáy o 67,9 mln PLN, z 237,3 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2006 r. do 305,2 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Gáównymi Ĩródáami zwiĊkszenia
przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej byáy przede wszystkim:
(a)

zmniejszenie stanu zapasów o kwotĊ 50,1 mln PLN co byáo wynikiem zmniejszenia stanu zapasów
wĊgla pod koniec 2007 roku na skutek zakáóceĔ w dostawach wĊgla z Górnego ĝląska spowodowanych
strajkami oraz zdarzeniami losowymi w kopalniach na Górnym ĝląsku;

(b)

zmniejszenie stanu naleĪnoĞci o kwotĊ 36,3 mln PLN co byáo wynikiem, przede wszystkim,
zmniejszenia sprzedaĪy energii elektrycznej;

(c)

zwiĊkszenie stanu rezerw i zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych o kwotĊ 13,1 mln PLN
co byáo wynikiem zwiĊkszenia zobowiązaĔ i rezerw z tytuáu odpraw emerytalnych i rentowych, nagród
jubileuszowych oraz ekwiwalentu energetycznego.

Wzrost przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej zostaá czĊĞciowo zrównowaĪony:
(a)

wiĊkszymi páatnoĞciami z tytuáu podatków o 27,9 mln PLN co byáo wynikiem wzrostu podstawy
opodatkowania; oraz

(b)

wiĊkszymi zmianami zobowiązaĔ krótkoterminowych o kwotĊ 12,4 mln PLN co byáo wynikiem
gáównie ograniczenia obrotu energią elektryczną, a tym samym zmniejszenia zobowiązaĔ z tytuáu
zakupu energii, oraz niĪszych zobowiązaĔ z tytuáu zakupu usáug obcych.

Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej spadáy o 22,6 mln PLN, z 259,9 mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. do 237,3 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Gáównymi Ĩródáami zmniejszenia
przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych netto z dziaáalnoĞci operacyjnej byáy przede wszystkim:
(a)

zmniejszenie stanu zobowiązaĔ krótkoterminowych o kwotĊ 49,7 mln PLN co byáo wynikiem innego
harmonogramu spáat niĪ przyjĊty w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2005 r.;

(b)

zwiĊkszenie stanu zapasów o kwotĊ 13,6 mln PLN co byáo wynikiem zwiĊkszenia zapasów wĊgla;

(c)

spadek zysku netto przed obowiązkową wpáatą z zysku o kwotĊ 8,5 mln PLN co byáo wynikiem spadku
zysku netto przed opodatkowaniem; oraz

(d)

zmniejszenie kosztów odsetkowych o 8,0 mln PLN co byáo wynikiem zmniejszenia zadáuĪenia
w związku z jego sukcesywną spáatą.

Zmniejszenie przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej zostaáo znacząco zrównowaĪone:
(a)

zmniejszeniem páatnoĞci z tytuáu podatków o 37,8 mln PLN co byáo wynikiem zmiany podstawy
opodatkowania; oraz

(b)

zmniejszeniem przychodów odsetkowych o 26,2 mln PLN co byáo wynikiem spadku stóp
procentowych.

Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej wzrosáy o 378,6 mln PLN, ze (119,2) mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do 259,4 mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Wzrost przepáywów
z dziaáalnoĞci inwestycyjnej związany byá z realizacją w 2007 roku lokat terminowych o okresie wymagalnoĞci
powyĪej 3 miesiĊcy i zbyciem dáuĪnych papierów wartoĞciowych o terminie zapadalnoĞci powyĪej 3 miesiĊcy
o wartoĞci 305,4 mln PLN, czego skutkiem byá wzrost o 289,8 mln PLN w stosunku do poprzedniego okresu.
Ponadto nastąpiáo zmniejszenie o kwotĊ 92,5 mln PLN poziomu zakupów Ğrodków materialnych
i niematerialnych w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r., w związku ze zmniejszeniem
skali nakáadów inwestycyjnych wraz z ukoĔczeniem instalacji odsiarczania spalin II.
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Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej spadáy o 8,4 mln PLN, ze (127,6) mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. do (119,2) mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Wpáyw na zmniejszenie
przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej miaáo zmniejszenie o kwotĊ 32,7 mln PLN poziomu
zakupów Ğrodków trwaáych w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r., które zostaáo znacząco
zrównowaĪone spadkiem przychodów odsetkowych o kwotĊ 26,2 mln PLN.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2006 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej wzrosáy o 189,8 mln PLN, ze (129,1) mln PLN za rok
zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do (318,8) mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. Gáównymi Ĩródáami
zwiĊkszonych przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych netto z dziaáalnoĞci finansowej w 2007 roku w porównaniu do
2006 roku byáy wyĪsze o kwotĊ 187,1 mln PLN wydatki na spáatĊ kredytów i poĪyczek, wzrost z 74,6 mln PLN
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. do kwoty 261,7 mln PLN w roku zakoĔczonym 31 grudnia 2007 roku.
Kwoty te w przewaĪającej mierze zostaáy przeznaczone na spáatĊ kredytu konsorcjalnego i pomocniczego
w wysokoĞci 214,4 mln PLN (w tym przedterminowa spáata 197,7 mln PLN) zaciągniĊtych w związku
z modernizacją bloku o mocy 500 MW oraz budową instalacji odsiarczania spalin.
Rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. w porównaniu do roku zakoĔczonego 31 grudnia 2005 r.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej wzrosáy o 1,9 mln PLN, ze (127,2) mln PLN za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. do (129,1) mln PLN za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. Gáównymi Ĩródáami zwiĊkszenia
przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych netto z dziaáalnoĞci finansowej w 2006 roku byáy zwiĊkszone o 10,1 mln PLN
wypáaty na rzecz Skarbu PaĔstwa z tytuáy dywidendy i obowiązkowych wpáat na rzecz Skarbu PaĔstwa,
które zostaáy czĊĞciowo zrównowaĪone zmniejszonymi o 8,0 mln PLN páatnoĞciami z tytuáu odsetek.
WskaĨniki páynnoĞci
WskaĨniki páynnoĞci Grupy
PoniĪsza tabela przedstawia niektóre mierniki páynnoĞci finansowej Grupy za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku.
Na dzieĔ
31 grudnia 2007 r.

30 czerwca 2008 r.

(niezbadane)
(niezbadane)
PáynnoĞü bieĪąca (1)............................................................................................................................................
1,1
1,4
PáynnoĞü szybka (2) .............................................................................................................................................
1,0
1,1
(1)
PáynnoĞü bieĪąca która pokazuje naszą zdolnoĞü do pokrycia bieĪących zobowiązaĔ przy wykorzystaniu aktywów obrotowych, jest wyliczana jako stosunek
aktywów obrotowych do zobowiązaĔ krótkoterminowych.
(2)
PáynnoĞü szybka, która odzwierciedla naszą zdolnoĞü do pozyskania odpowiedniej iloĞci Ğrodków gotówkowych w celu pokrycia zobowiązaĔ, których termin
wymagalnoĞci przypada w niedáugim czasie, jest wyliczana jako stosunek Ğrodków pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów oraz naleĪnoĞci handlowych do zobowiązaĔ
krótkoterminowych.

WskaĨniki páynnoĞci pozostawaáy w omawianych okresach na wysokim poziomie. WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej
wyniósá 1,4 na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz 1,1 na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. Natomiast wskaĨnik páynnoĞci
szybkiej wyniósá 1,1 na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz 1,0 na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
PoniĪsza tabela przedstawia niektóre mierniki páynnoĞci finansowej naszej Grupy za lata zakoĔczone 31 grudnia
2007, 2006 oraz 2005 roku.
Na dzieĔ 31 grudnia

PáynnoĞü bieĪąca (1)...........................................................................................................................................
PáynnoĞü szybka (2) ............................................................................................................................................
(1)

2005

2006

2007

(niezbadane)
0,9
0,9

(niezbadane)
1,3
1,2

(niezbadane)
1,1
1,0

PáynnoĞü bieĪąca, która pokazuje naszą zdolnoĞü do pokrycia bieĪących zobowiązaĔ przy wykorzystaniu aktywów obrotowych, jest wyliczana jako stosunek
aktywów obrotowych do zobowiązaĔ krótkoterminowych.
PáynnoĞü szybka, która odzwierciedla naszą zdolnoĞü do pozyskania odpowiedniej iloĞci Ğrodków gotówkowych w celu pokrycia zobowiązaĔ, których termin
wymagalnoĞci przypada w niedáugim czasie, jest wyliczana jako stosunek Ğrodków pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów oraz naleĪnoĞci handlowych do zobowiązaĔ
krótkoterminowych.
(2)
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bieĪącej pozostawaá na wysokim poziomie wynosząc 1,1 na dzieĔ
W omawianym okresie wskaĨnik páynnoĞci

31 grudnia 2007 r., 1,3 na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. oraz 0,9 na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. WskaĨnik páynnoĞci
szybkiej pozostawaá na podobnym poziomie, co wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej we wskazanych wyĪej okresach
wynosząc 1,0 na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 1,2 na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. oraz 0,9 na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.
WskaĨniki páynnoĞci Elektrowni Kozienice
PoniĪsza tabela przedstawia niektóre mierniki páynnoĞci finansowej Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku.
Na dzieĔ
31 grudnia 2007 r.

30 czerwca 2008 r.

(niezbadane)
(niezbadane)
PáynnoĞü bieĪąca (1).............................................................................................................................................
2,2
1,9
PáynnoĞü szybka (2) ..............................................................................................................................................
1,7
1,0
(1)
PáynnoĞü bieĪąca, która pokazuje naszą zdolnoĞü do pokrycia bieĪących zobowiązaĔ przy wykorzystaniu aktywów obrotowych, jest wyliczana jako stosunek
aktywów obrotowych do zobowiązaĔ krótkoterminowych.
(2)
PáynnoĞü szybka, która odzwierciedla naszą zdolnoĞü do pozyskania odpowiedniej iloĞci Ğrodków gotówkowych w celu pokrycia zobowiązaĔ, których termin
wymagalnoĞci przypada w niedáugim czasie, jest wyliczana jako stosunek Ğrodków pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów oraz naleĪnoĞci handlowych do zobowiązaĔ
krótkoterminowych.

WskaĨniki páynnoĞci pozostawaáy w omawianych okresach na wysokim poziomie. WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej
wynosiá 1,9 na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz 2,2 na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. WskaĨnik páynnoĞci szybkiej
wyniósá 1,0 na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz 1,7 na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
PoniĪsza tabela przedstawia niektóre mierniki páynnoĞci finansowej Elektrowni Kozienice za lata zakoĔczone
31 grudnia 2007, 2006 oraz 2005 roku.
2005
(niezbadane)
2,3
0,5

PáynnoĞü bieĪąca (1) ..........................................................................................
PáynnoĞü szybka (2) ..........................................................................................

Na dzieĔ 31 grudnia
2006
(niezbadane)
2,2
0,4

2007
(niezbadane)
2,2
1,7

(1)

PáynnoĞü bieĪąca, która pokazuje naszą zdolnoĞü do pokrycia bieĪących zobowiązaĔ przy wykorzystaniu aktywów obrotowych, jest wyliczana jako stosunek
aktywów obrotowych do zobowiązaĔ krótkoterminowych.
(2)
PáynnoĞü szybka, która odzwierciedla naszą zdolnoĞü do pozyskania odpowiedniej iloĞci Ğrodków gotówkowych w celu pokrycia zobowiązaĔ, których termin
wymagalnoĞci przypada w niedáugim czasie, jest wyliczana jako stosunek Ğrodków pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów oraz naleĪnoĞci handlowych do zobowiązaĔ
krótkoterminowych.

WskaĨniki páynnoĞci pozostawaáy w omawianym okresie na wysokim poziomie. WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej
pozostawaá w zasadzie na niezmienionym poziomie wynosząc 2,2 na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. oraz na dzieĔ
31 grudnia 2006 r., oraz 2.3 na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. WskaĨnik páynnoĞci szybkiej wyniósá na dzieĔ
31 grudnia 2007 r. 1,7 co stanowiáo znaczący wzrost w porównaniu do wysokoĞci tego wskaĨnika na dzieĔ
31 grudnia 2006 r. i na dzieĔ 31 grudnia 2005 r., kiedy to wynosiá odpowiednio 0,4 oraz 0,5. Znaczący wzrost
wskaĨnika páynnoĞci szybkiej byá wynikiem znaczącego wzrostu stanu Ğrodków pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów
ze 165,3 mln PLN na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. do 411,0 mln PLN na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
Nakáady inwestycyjne
WiĊkszoĞü ponoszonych przez nas nakáadów inwestycyjnych jest związana z dziaáalnoĞcią w zakresie
wytwarzania i dystrybucji, która jest wysoce kapitaáocháonna. Aktywa wytwórcze wymagają okresowych napraw
i ciągáej modernizacji zarówno w związku z zaostrzającymi siĊ wymogami ochrony Ğrodowiska jak i poprawą
efektywnoĞci wytwarzania energii elektrycznej. Nakáady inwestycyjne w majątek dystrybucyjny związane
są z rozbudową sieci dystrybucyjnej, która w gáównej mierze determinowana jest przyáączeniem nowych
podmiotów, w tym wytwórców (gáównie wytwórców energii pochodzącej ze Ĩródeá odnawialnych) oraz
modernizacją sieci, która determinowana jest przede wszystkim stanem technicznym i wiekiem sieci. Nakáady
inwestycyjne w majątek dystrybucyjny znajdują odzwierciedlenie w poziomie przychodu regulowanego
zatwierdzanego przez Prezesa URE, w ten sposób, Īe wzrost tych nakáadów jest skorelowany ze wzrostem
wartoĞci regulacyjnej aktywów, a w konsekwencji ze wzrostem przychodów z dziaáalnoĞci dystrybucyjnej.
Nakáady inwestycyjne na aktywa wytwórcze nie podlegają uzgodnieniom z Prezesem URE.
Nasze bieĪące inwestycje są finansowane ze Ğrodków wáasnych. W latach 2005-2007 realizowane przez nas
inwestycje byáy takĪe, w niewielkiej czĊĞci, finansowane ze Ğrodków pochodzących ze Ĩródeá zewnĊtrznych.
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i dystrybucją energii elektrycznej w ENEA i ENEA Operator za lata
Nakáady inwestycyjne związane z obrotem

zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006, 2007 roku oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
PoniĪsza tabela przedstawia nakáady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwaáe dla dziaáalnoĞci związanej
z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej w ENEA i ENEA Operator, w podziale na poszczególne zadania
inwestycyjne, za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
Za okres
szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005
Nakáady inwestycyjne na majątek dystrybucyjny, w tym: ................
Sieü elektroenergetyczna WN, SN i nn ...........................................
Infrastruktura dla wspomagania dziaáalnoĞci ...............................
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych ............................................
Zaplecza..........................................................................................
Wykup gruntów ...............................................................................
Pozostaáe nakáady inwestycyjne ........................................................

(niezbadane)
317.124
246.079
44.742
14.026
8.885
3.392
20.491

Nakáady inwestycyjne razem ...........................................................

337.615

2006
(niezbadane)
292.090
242.562
29.318
12.552
5.885
1.773
20.340
312.430

2007

2008

(niezbadane)
321.431
256.188
23.287
23.892
15.423
2.641
12.410

(niezbadane)
136.478
121.336
7.762
4.144
1.964
1.272
8.180

333.841

144.658

W latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, ENEA i ENEA Operator poniosáy nakáady
inwestycyjne odpowiednio w wysokoĞci 337,6 mln PLN, 312,4 mln PLN oraz 333,8 mln PLN. W okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. ENEA i ENEA Operator poniosáy nakáady inwestycyjne
w wysokoĞci 144,7 mln PLN. Gáówne zadania inwestycyjne realizowane od 2005 roku do dnia niniejszego
Prospektu zostaáy przedstawione poniĪej.
Inwestycje w sieü elektroenergetyczną WN, SN i nn
W zakresie sieci wysokich napiĊü inwestycje dotyczyáy gáównie budowy i modernizacji stacji
elektroenergetycznych 110/SN. Wymieniono i modernizowano równieĪ urządzenia i aparaturĊ zabudowane
na stacjach WN/SN. Nakáady inwestycyjne realizowane w obszarze sieci SN i nn sáuĪyáy gáównie realizacji
przyáączania klientów Spóáki do sieci elektroenergetycznej oraz na rozbudowĊ i modernizacjĊ sieci, wymianĊ
awaryjnych kabli SN, poprawĊ warunków napiĊciowych, wdraĪanie programu sterowania obiektami w gáĊbi
sieci SN, a takĪe na realizacjĊ porozumieĔ z urzĊdami miast i gmin.
Infrastruktura dla wspomagania dziaáalnoĞci
Infrastruktura dla wspomagania dystrybucji byáa rozbudowywana w zakresie informatyki, telekomunikacji,
telemechaniki oraz ukáadów pomiarowo-rozliczeniowych. W obszarze informatyki znaczna czĊĞü Ğrodków
przeznaczona zostaáa na zakup i wdroĪenie zintegrowanego systemu informacyjnego, a nastĊpnie
scentralizowanego systemu informacyjnego. Realizowana byáa równieĪ wymiana sprzĊtu informatycznego,
systemowego i narzĊdziowego. W zakresie rozwoju telekomunikacji, gáówne inwestycje obejmowaáy
modernizacjĊ istniejącej sieci dyspozytorskiej, elektroenergetycznej telefonii noĞnej oraz modernizacjĊ
i rozbudowĊ systemu radiowej áącznoĞci dyspozytorskiej. W ramach telemechaniki wykonano modernizacjĊ
telemechaniki i sterowania w GPZ, rozdzielnicach sieciowych i rejonowych dyspozycjach ruchu, a takĪe
wdraĪano systemy nadzoru dyspozytorskiego. W grupie inwestycji związanych z ukáadami pomiaroworozliczeniowymi poczyniono zakupy związane z wymianą legalizacyjną liczników, zabudową liczników
u nowych odbiorców oraz wymianą liczników uszkodzonych. W kolejnych latach bĊdzie wydatkowane na ten
cel Ğredniorocznie okoáo 18,0 mln PLN, co stanowi okoáo 6% nakáadów wydatkowanych na Ğrodki trwaáe.
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych
Pozycja ta obejmuje zakup urządzeĔ elektroenergetycznych, przekaĨników zabezpieczających przed skutkami
zwarü, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz Ğrodków transportu (dĨwigi, podnoĞniki, samochody osobowe
i specjalistyczne). W ramach zadania dokonano zakupu samochodów dostawczych lekkich, ciĊĪkich oraz
ciĊĪarowych przeznaczonych do eksploatacji w miejskich i terenowych pogotowiach energetycznych
o Ğredniorocznej wartoĞci 6,0 mln PLN, co stanowi okoáo 1,5% caákowitych nakáadów inwestycyjnych.
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Zaplecza



Wydatkowane Ğrodki przeznaczone byáy na dziaáania przystosowujące jednostki organizacyjne do rozwiązaĔ
wynikających przede wszystkim z restrukturyzacji wewnĊtrznej oraz sektora energetycznego spowodowanej
rozdziaáem dystrybucji i obrotu energią, jak równieĪ na modernizacjĊ siedzib jednostek wynikających z ich
aktualnego stanu technicznego oraz przystosowujące je do potrzeb podniesienia standardu obsáugi klientów.
Gáówną inwestycją w tym obszarze byá zakup budynku siedziby zarządu ENEA Operator przy ul. StrzeszyĔskiej
w Poznaniu. Pozostaáe Ğrodki przeznaczone byáy na budowĊ budynków biur obsáugi klienta oraz modernizacjĊ
istniejących budynków.
Wykup gruntów
Prowadzone są dziaáania mające na celu uregulowanie kwestii wáasnoĞci gruntów pod stacjami i innymi
obiektami Spóáki. W tej grupie zadaniowej pozyskiwane są równieĪ grunty niezbĊdne dla realizacji nowych
obiektów, gáównie stacji transformatorowych SN/nn, budowanych dla potrzeb przyáączania do sieci
elektroenergetycznej Spóáki nowych odbiorców. Nakáady ponoszone na tĊ dziaáalnoĞü stanowią Ğrednio okoáo
0,8% rocznego budĪetu inwestycyjnego.
Nakáady inwestycyjne Elektrowni Kozienice za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006, 2007 roku oraz
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
Nakáady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwaáe Elektrowni Kozienice w podziale na poszczególne zadania
inwestycyjne za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku oraz za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. zostaáy przedstawione w poniĪszej tabeli.
Za okres
szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

2007

2008

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

(niezbadane)
(w tys. PLN)

Inwestycje w poszczególne bloki 200 MW, w tym .................................
Modernizacja bloku nr 1.....................................................................
Modernizacja bloku nr 2.....................................................................
Modernizacja bloku nr 6.....................................................................
Modernizacja bloku nr 7.....................................................................
Budowa bloku 1.000 MW....................................................................
Inwestycje wspólne* w bloki 200 MW, w tym: ......................................
Instalacja Odsiarczania Spalin II (bloki Nr 4-8) ...............................
Instalacja wspóáspalania biomasy - I etap .........................................
Instalacja wspóáspalania biomas – II etap .........................................
Inwestycje poszczególne w bloki 500 MW .............................................
Inwestycje wspólne* w bloki 500 MW ...................................................
Inwestycje wspólne* w bloki 200 MW i 500 MW ..................................
Zakupy inwestycyjne ...............................................................................

27.753
449
23
20.479
100.156
92.955
-

22.248
18.743
90.134
80.747
-

24.327
22.343
32
20.183
2.038
9.648

42.897
4.348
38.549
611
5.949
-

549
1.410
10.050
907

2.824
9.351
12.952
1.015

230
4.017
5.371
1.483

18
5.510
352
949

Razem ......................................................................................................

140.825

138.525

55.613

56.268

* Inwestycje wspólne – obejmują inwestycje w ukáady technologiczne wspólne dla funkcjonowania poszczególnych grup bloków (tzn. inwestycje wspólne
dla bloków 200 MW, inwestycje wspólne dla bloków 500 MW, inwestycje wspólne dla bloków 200 MW i 500 MW).

W latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 oraz 2007 roku, Elektrownia Kozienice poniosáa nakáady
inwestycyjne odpowiednio w wysokoĞci 140,8 mln PLN, 138,5 mln PLN oraz 55,6 mln PLN. Do gáównych
inwestycji w latach 2005-2007 naleĪaáy:
-

w roku 2005, modernizacja bloku nr 7, która obejmowaáa modernizacjĊ kotáa oraz kompletną wymianĊ
elektrofiltru;

-

w roku 2006 modernizacja bloku nr 2, obejmująca modernizacjĊ kotáa, transformatora blokowego oraz
wymianĊ elektrofiltru;

-

w roku 2007 modernizacja bloku nr 1, obejmująca wymianĊ elektrofiltru i modernizacjĊ kotáa.

Nakáady te finansowane byáy przede wszystkim ze Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej oraz dwóch
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w áącznej wysokoĞci 8,9 mln PLN,
które zostaáy przeznaczone na finansowanie nakáadów inwestycyjnych związanych z budową instalacji
wspóáspalania biomasy i modernizacją elektrofiltrów na bloku nr 2.
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30 czerwca 2008 r., Elektrownia Kozienice poniosáa nakáady
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym

inwestycyjne w wysokoĞci 56,3 mln PLN. Do gáównych inwestycji w tym okresie naleĪaáy:
-

modernizacja bloku nr 6;

-

modernizacja rozdzielni ROP-A oraz ROP-B;

-

modernizacja transformatora blokowego TW 240000/220kV; oraz

-

modernizacja systemu wyprowadzenia mocy z bloków nr 9 i 10.

Nakáady te finansowane byáy przede wszystkim ze Ğrodków wáasnych.
Polityka w zakresie nakáadów inwestycyjnych
Polityka w zakresie nakáadów inwestycyjnych ma na uwadze plany rozwoju segmentów dystrybucji oraz
wytwarzania energii elektrycznej opracowane na podstawie potrzeb poszczególnych segmentów opisanych
poniĪej.
Kwoty szacowanych wydatków na nakáady inwestycyjne, nawet jeĪeli zostaną uzgodnione z Prezesem URE, nie
są co do zasady przedmiotem umów zawieranych z wyprzedzeniem. Szacunki te są zasadnymi kosztami
nakáadów inwestycyjnych w kontekĞcie naszego doĞwiadczenia, lecz kalkulacja tych kosztó w opiera siĊ
na szeregu zaáoĪeĔ i czynników, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą, w szczególnoĞci:
-

liczba i wielkoĞü przyáączanych obiektów osób trzecich;

-

warunki pogodowe;

-

brak opóĨnieĔ w realizacji procesów inwestycyjnych;

-

rozwiązanie sporów zbiorowych mających wpáyw na niezaleĪnych wykonawców i podwykonawców;

-

brak istotnego wzrostu kosztów lub niedoboru materiaáów lub sprzĊtu budowlanego;

-

brak zdarzeĔ losowych oraz innych nieprzewidzianych problemów technicznych, oraz

-

zdolnoĞü terminowego uzyskania odpowiednich pozwoleĔ i koncesji.

Szerzej patrz Rozdziaá „Czynniki ryzyka” - MoĪemy nie byü w stanie przeprowadziü odpowiednich modernizacji
naszych aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, jak równieĪ zakoĔczyü naszych inwestycji, z uwagi
na zdarzenia powstające poza naszą kontrolą, w tym dziaáania osób trzecich”.
Planowane nakáady inwestycyjne
W 2008 roku, w ramach dziaáalnoĞci ENEA, ENEA Operator i Elektrowni Kozienice, planujemy poczyniü
nakáady inwestycyjne w wysokoĞci okoáo 775,8 mln PLN. PoniĪsza tabela przedstawia planowane nakáady
inwestycyjne w roku koĔczącym siĊ 31 grudnia 2008 r., w podziale na poszczególne rodzaje.
Za rok koĔczący siĊ 31 grudnia 2008
(niezbadane)
Nakáady inwestycyjne na majątek dystrybucyjny, w tym: ........................................................................................

401.000

Sieü elektroenergetyczna WN, SN i nn........................................................................................................................
Infrastruktura dla wspomagania dziaáalnoĞci ............................................................................................................
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych ........................................................................................................................
Zaplecza ......................................................................................................................................................................
Wykup gruntów ...........................................................................................................................................................

305.728
49.692
29.492
14.255
1.833

Nakáady inwestycyjne na aktywa wytwórcze, w tym: ................................................................................................

194.355

Inwestycje w poszczególne bloki 200 MW ..................................................................................................................
Inwestycje wspólne* w blok 200 MW .........................................................................................................................
Budowa bloku energetycznego okoáo 1.000 MW ........................................................................................................
Inwestycje wspólne* w bloki 500 MW ........................................................................................................................
Inwestycje wspólne* w bloki 200 MW i 500 MW .......................................................................................................
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych ........................................................................................................................
Pozostaáe nakáady inwestycyjne ....................................................................................................................................

79.610
18.458
2.000
69.865
17.994
6.428
180.402

Razem ..............................................................................................................................................................................

775.757

* Inwestycje wspólne – obejmują inwestycje w ukáady technologiczne wspólne dla funkcjonowania poszczególnych grup bloków (tzn. inwestycje wspólne
dla bloków 200 MW, inwestycje wspólne dla bloków 500 MW, inwestycje wspólne dla bloków 200 MW i 500 MW)

144

Nakáady inwestycyjne na majątek dystrybucyjny

Polityka inwestycyjna ma na uwadze obowiązek utrzymania wáaĞciwego stanu technicznego sieci
dystrybucyjnej, zdolnej do realizacji usáug dystrybucji energii elektrycznej w sposób ciągáy oraz przy
zachowaniu wymaganych parametrów technicznych jej dostarczania.
ENEA Operator jako przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ dystrybucją energii jest zobowiązana
do sporządzania planów rozwoju dla obszaru swojego dziaáania w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszáego
zapotrzebowania na energiĊ. Plany rozwoju powinny uwzglĊdniaü miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz kierunki rozwoju gminy okreĞlone w studiach uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego danej gminy. Projekty planów rozwoju podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE.
Znaczną czĊĞü programu inwestycyjnego na lata 2008-2010 przewidujemy na realizacjĊ zadaĔ związanych
z przyáączeniem do sieci dystrybucyjnej zarówno odbiorców jak i wytwórców. Kolejną znaczną pozycją
programu inwestycyjnego jest realizacja zadaĔ polegających na modernizacji, wymianie i rozbudowie
elementów sieci dystrybucyjnej w celu zachowania wymaganych parametrów technicznych dostarczanej energii
elektrycznej odbiorcom istniejącym. Program inwestycyjny obejmuje takĪe zadania z zakresu wspomagania
dystrybucji jak np. informatyka, telekomunikacja, telemechanika i pomiary oraz zakup gotowych dóbr
inwestycyjnych, w tym Ğrodków transportu oraz zadania dotyczące zapleczy, tj. budynków i budowli.
W latach 2008-2010 zamierzamy ponieĞü nakáady inwestycyjne na aktywa dystrybucyjne w áącznej wysokoĞci
okoáo 1,5 mld PLN. PoniĪsza tabela przedstawia nakáady inwestycyjne na aktywa dystrybucyjne w latach
2008-2010, które zostaáy uzgodnione z Prezesem URE. Ostateczna rzeczywista wysokoĞü nakáadów
inwestycyjnych moĪe róĪniü siĊ od wielkoĞci przedstawionych poniĪej i zaleĪy od szeregu czynników, w tym
od nas niezaleĪnych, w szczególnoĞci od liczby i wielkoĞci przyáączanych Ĩródeá wytwarzania energii przez
podmioty trzecie, warunków pogodowych oraz opóĨnieĔ w realizacji procesów inwestycyjnych.
W szczególnoĞci z sytuacją taką bĊdziemy mieli do czynienia w roku 2008, kiedy to rzeczywiste planowane
nakáady inwestycyjne mają wynieĞü 401,0 mln PLN (ceny bieĪące roku 2008), a wysokoĞü nakáadów
uzgodniona z Prezesem URE wynosi 485,2 mln PLN (ceny staáe roku 2006, tj. roku, w którym przedmiotowe
nakáady podlegaáy uzgodnieniu z Prezesem URE).
Za rok koĔczący siĊ 31 grudnia
2008
(w tys. PLN)
Nakáady inwestycyjne na majątek dystrybucyjny uzgodnione z Prezesem URE,
w tym: (1)............................................................................................................................
Nakáady związane ze wzrostem obciąĪenia sieci .........................................................
Nakáady niezwiązane ze wzrostem obciąĪenia sieci ....................................................
Pozostaáe nakáady inwestycyjne ...................................................................................
(1)

485.170
320.426
103.052
61.692

2009
(w tys. PLN)
520.663
349.704
90.136
80.823

2010
(w tys. PLN)
508.022
355.871
96.126
56.025

Decyzja Prezesa URE z dnia 24 grudnia 2007 r., ceny staáe za 2006 rok.

Nakáady inwestycyjne na aktywa wytwórcze
W związku z zaostrzającymi siĊ wymogami dotyczącymi ochrony Ğrodowiska, w tym dotyczącymi ograniczeĔ
w zakresie emisji dwutlenku wĊgla i innych gazów i substancji, Elektrownia Kozienice dokonuje modernizacji
jednostek wytwórczych pod kątem zmieniających siĊ wymogów w zakresie ochrony Ğrodowiska. W najbliĪszych
latach Elektrownia Kozienice planuje dokonaü, miĊdzy innymi, nastĊpujących modernizacji: (i) w latach
2008-2013 w ramach modernizacji w zakresie redukcji emisji pyáu, planuje siĊ modernizacjĊ elektrofiltrów
na blokach nr 4, 6, 8 oraz 10; (ii) w latach 2008-2011 w ramach redukcji emisji dwutlenku siarki, planuje siĊ
budowĊ instalacji odsiarczania spalin na bloku nr 10; (iii) w roku 2008 w ramach redukcji emisji tlenków azotu,
planuje siĊ zabudowĊ palników niskoemisyjnych na bloku nr 5, oraz (iv) w latach 2008-2018 w celu osiągniĊcia
emisji NOx poniĪej 200 mg/Nm3 na blokach 4-10 planuje siĊ zabudowĊ instalacji katalitycznych (SCR).
Ponadto w latach 2008-2014 planujemy wybudowaü i uruchomiü w Elektrowni Kozienice blok o mocy
osiągalnej okoáo 1.000 MW. W marcu 2008 roku Elektrownia Kozienice uzyskaáa decyzjĊ Burmistrza Gminy
Kozienice w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji, zaĞ w maju 2008 roku wystąpiáa
do PSE-Operator o okreĞlenie warunków przyáączenia bloku o mocy okoáo 1.000 MW do krajowej sieci
przesyáowej. Szacowany koszt inwestycji planowanej na lata 2008-2014 wyniesie 5,3 mld PLN. Na dzieĔ
niniejszego Prospektu zakoĔczone zostaáy analizy w zakresie moĪliwoĞci przyáączenia nowego bloku do sieci
oraz podpisano umowy ze spóáką Energoprojekt-Warszawa S.A.: na wykonanie „Raportu oddziaáywania na
Ğrodowisko budowy planowanego bloku energetycznego o mocy okoáo 1.000 MW w Elektrowni Kozienice”
(termin realizacji: grudzieĔ 2008 roku) oraz na wykonanie „Studium wykonalnoĞci nowego bloku
energetycznego o mocy okoáo 1.000 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice” (termin
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trwają przygotowania do zorganizowania przetargu na realizacjĊ
realizacji: grudzieĔ 2008 roku). Obecnie

kontraktów typu EPC. Uruchomienie nowego bloku jest planowane na 2014 rok, z tego teĪ wzglĊdu wiĊkszoĞü
nakáadów inwestycyjnych zostanie poniesiona począwszy od 2009 roku, przy nakáadach w wysokoĞci
529,3 mln PLN w latach 2009-2010.
Ponadto zainicjowaliĞmy prace związane z potencjalną budową dodatkowego bloku o caákowitej mocy
1.000 MW, którego uruchomienie przewidywane jest w 2015 roku. Projekt znajduje siĊ we wczesnej fazie
realizacji. Aktualnie prowadzone są rozmowy z PSE-Operator na temat moĪliwoĞci przyáączenia nowego bloku
do sieci. Ponadto wykonane zostaáo studium wykonalnoĞci projektu. Szacujemy, iĪ uruchomienie nakáadów
inwestycyjnych dla tego projektu rozpocznie siĊ w 2010 roku. Ich wysokoĞü, wedáug szacunków, bĊdzie
siĊ ksztaátowaáa na podobnym poziomie jak w przypadku pierwszego bloku.
Realizacją powyĪszych inwestycji zajmie siĊ zawiązana w dniu 8 sierpnia 2008 r. spóáka Kozienice II Sp. z o.o.,
w której ENEA posiada 30% udziaáów, zaĞ Elektrownia Kozienice posiada pozostaáe 70% udziaáów. Na dzieĔ
niniejszego Prospektu spóáka Kozienice II Sp. z o.o. oczekiwaáa na wpis do rejestru przedsiĊbiorców.
Pozostaáe nakáady inwestycyjne
W ramach kwoty pozostaáych nakáadów inwestycyjnych w wysokoĞci 180,4 mln PLN Spóáka planuje
wydatkowaü Ğrodki w szczególnoĞci na: modernizacjĊ oĞwietlenia ulicznego, projekty dotyczące odnawialnych
Ĩródeá energii oraz opáatĊ rejestracyjną na dostawĊ turbin wiatrowych.
Przewidujemy, Īe planowane nakáady inwestycyjne zostaną pokryte z wpáywów z Oferty, dostĊpnych Ğrodków
pieniĊĪnych, Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej, a ponadto z pozyskanego finansowania dáuĪnego.
Obecnie realizowane nakáady inwestycyjne
Aktualnie realizujemy plan inwestycyjny na 2008 rok (patrz punkt „Planowane nakáady inwestycyjne”
w niniejszym Rozdziale), w ramach którego prowadzimy nastĊpujące inwestycje:
-

inwestycje na aktywa dystrybucyjne obejmujące budowĊ i modernizacjĊ sieci wysokiego napiĊcia oraz
realizacjĊ przyáączania klientów do sieci elektroenergetycznej Ğredniego i niskiego napiĊcia;

-

inwestycje w majątek dystrybucyjny dla wspomagania dystrybucji obejmującą zadania z obszarów
informatyki, telekomunikacji, telemechaniki i ukáadów pomiarowo- rozliczeniowych;

-

inwestycje w zakupy urządzeĔ elektroenergetycznych (transformatory oraz inne aparaty wykorzystywane
na stacjach), przekaĨników zabezpieczających przed skutkami zwarü, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
Ğrodków transportu;

-

modernizacjĊ bloku nr 5, poprzez modernizacjĊ kotáa dla obniĪenia emisji NOx, polegającą na zabudowie
palników niskoemisyjnych i modernizacji powierzchni ogrzewalnych oraz urządzeĔ i instalacji kotáa;

-

modernizacjĊ bloku nr 6, polegającą miĊdzy innymi na wymianie elektrofiltru, modernizacji kotáa,
turbozespoáu oraz czĊĞci elektrycznej bloku;

-

modernizacjĊ systemu wyprowadzenia mocy z bloków nr 9 i 10;

-

budowĊ instalacji dozowania biomasy; oraz

-

budowĊ instalacji odsiarczania spalin IOS III dla bloku nr 10.

WyĪej wymienione inwestycje ENEA, ENEA Operator i Elektrowni Kozienice są czĊĞciowo kontynuacją zadaĔ
inwestycyjnych rozpoczĊtych w latach ubiegáych.
ZadáuĪenie
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. áączne zobowiązania Grupy z tytuáu kredytów i poĪyczek wynosiáy 216,2 mln PLN,
w tym 154,5 mln PLN stanowiáy zobowiązania dáugoterminowe, a 61,7 mln PLN zobowiązania
krótkoterminowe. W porównaniu do stanu zadáuĪenia na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. zadáuĪenie zmniejszyáo siĊ
o 37,4 mln PLN. WiĊkszoĞü zadáuĪenia z tytuáu kredytów i poĪyczek jest denominowana w PLN, za wyjątkiem
kredytu Elektrowni Kozienice zaciągniĊtego w Nordic Investment Bank denominowanego w USD i EUR.
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PoniĪsza tabela przedstawia strukturĊ
 zobowiązaĔ z tytuáu kredytów i poĪyczek na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz
zabezpieczenia ustanowione na naszym majątku w związku z takimi kredytami i poĪyczkami.
Kredytobiorca/
poĪyczkobiorca

Kredytodawca/
poĪyczkodawca

Waluta

Stan
zadáuĪenia
(w tys. PLN)

Data
ostatecznej
spáaty

ZadáuĪenie krótkoterminowe
1
Elektrownia Kozienice
2
Elektrownia Kozienice

Bank Ochrony ĝrodowiska
PKO Bank Polski

PLN
PLN

0
24.287

15.06.2008
31.12.2012

3

Elektrownia Kozienice

Nordic Investment Bank

USD
EUR

1.190
11.724

26.11.2014

4
5
6
7
8

Elektrownia Kozienice
ENEA Operator
EP Hotel Edison
AUTO-STYL
ENERGOBUD Leszno

NFOĝiGW
PKO Bank Polski
BZ WBK
Volkswagen Bank Polska
BZ WBK

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

8.000
12.000
59
617
1.007

30.06.2011
22.03.2009
01.09.2008
08.06.2009
30.06.2009

9
10
11

PEC Gozdnica
ENEOS
Elektrownie Wodne

Urząd Gminy Gozdnica
PKO Bank Polski
Bank Ochrony ĝrodowiska

PLN
PLN
PLN

26
557
814

31.12.2016
31.12.2014
15.12.2010

12
13
14
15

Elektrownie Wodne
IT-Serwis
IT-Serwis
EWiNN

Toyota Bank
BZ WBK
BRE BANK
Nordea Bank Polska

PLN
PLN
PLN
PLN

18
694
351
359

20.06.2011
15.09.2008
11.09.2008
28.02.2016

ZadáuĪenie krótkoterminowe razem .............................................................
ZadáuĪenie dáugoterminowe
16
Elektrownia Kozienice
17
Elektrownia Kozienice

PKO Bank Polski
Nordic Investment Bank

18
19
20

Elektrownia Kozienice
ENEA Operator
AUTO-STYL

NFOĝiGW
PKO Bank Polski
Bank Gospodarki
ĩywnoĞciowej

21
22
23
24
25
26

ENERGOBUD Leszno
PEC Gozdnica
ENEOS
Elektrownie Wodne
Elektrownie Wodne
EWiNN

BZ WBK
Urząd Gminy Gozdnica
PKO Bank Polski
Toyota Bank Warszawa
Bank Ochrony ĝrodowiska
Nordea Bank Polska

Zabezpieczenia ustanowione na majątku

Zastaw rejestrowy na aktywach trwaáych
o wartoĞci 241.663 tys. PLN
Gwarancja Skarbu PaĔstwa, której
zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy
na Ğrodków trwaáych o wartoĞci
148.359 tys. PLN + 16 weksli in blanco
Cesja wierzytelnoĞci
Hipoteka kaucyjna do kwoty 400 tys. PLN
Hipoteka zwykáa do kwoty 3.500 tys. PLN
oraz hipoteka kaucyjna do kwoty
225 tys. PLN
Cesja wierzytelnoĞci
Hipoteka zwykáa w kwocie 3.500 tys. PLN
oraz hipoteka kaucyjna 1.440 tys. PLN
Zastaw na samochodzie
Hipoteka zwykáa w wysokoĞci 4.000 tys. PLN,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

61.703

PLN
USD
EUR
PLN
PLN
PLN

63.715
6.411
62.262
15.907
259

31.12.2012
26.11.2014

Jak w pkt. 2
Jak w pkt. 3

30.06.2011

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

0
250
2.021
15
1.239
2.394

30.06.2009
31.12.2016
31.12.2014
20.06.2011
15.12.2010
28.02.2016

Jak w pkt. 4
Jak w pkt. 5
Zastaw rejestrowy na maszynach
i urządzeniach o wartoĞci 99 tys. PLN
oraz na Ğrodkach obrotowych o wartoĞci
1.000 tys. PLN
Jak w pkt. 8
Jak w pkt. 10
Zastaw na samochodzie
Jak w pkt. 11
Jak w pkt. 15

30.06.2012

ZadáuĪenie dáugoterminowe razem ...............................................................

154.473

-

ZADàUĩENIE RAZEM ................................................................................

216.176

-

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. efektywna stopa procentowa z tytuáu zaciągniĊtych przez GrupĊ poĪyczek (z tytuáu
których áączne zadáuĪenie wynosiáo 0,3 mln PLN) wynosiáa 0%, natomiast z tytuáu kredytów bankowych
o zmiennym oprocentowaniu – 6,14%.
Poza zobowiązaniami z tytuáu kredytów i poĪyczek, na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. posiadaliĞmy zadáuĪenie
z tytuáu leasingu finansowego w wysokoĞci 1,2 mln PLN.
PoniĪsza tabela przedstawia harmonogramy wymagalnoĞci zobowiązaĔ z tytuáu kredytów i poĪyczek oraz
leasingu finansowego na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

Ogóáem
Kredyty i poĪyczki ..........................................................................................
Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego(1) ..............................................
(1)

216.176
1.194

WartoĞü bieĪąca minimalnych opáat leasingowych
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Na 30 czerwca 2008 r.
Zobowiązanie wymagalne w okresie (w tys. PLN)
w okresie
w okresie
w okresie
w okresie
do 1 roku
od 1 do 3 lat
od 3 do 5 lat powyĪej 5 lat
61.703
472

78.835
624

53.526
98

22.112
-

Zobowiązania kontraktowe



Nasze áączne zobowiązania kontraktowe na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. byáy nastĊpujące (dane nie podlegaáy
badaniu przez biegáego rewidenta):
Na 30 czerwca 2008 r.
Zobowiązanie wymagalne w okresie (w tys. PLN)
w okresie
w okresie
w okresie
Ogóáem
krótszym niĪ 1 rok
od 1 do 5 lat
powyĪej 5 lat

Zobowiązania kontraktowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
zobowiązania...................................................................................................
Zobowiązania z tytuáu nabycia aktywów trwaáych i wartoĞci
niematerialnych ...............................................................................................
Zobowiązania z tytuáu uĪytkowania wieczystego, najmu, dzierĪawy i
leasingu operacyjnego .....................................................................................
Zobowiązania kontraktowe razem ..............................................................

615.858

611.935

3.923

-

108.421

102.737

5.627

57

226.286

2.836

15.150

208.300

950.565

717.508

24.700

208.357

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
PoniĪsza tabela przedstawia stan zobowiązaĔ z tytuáu dáugoterminowych oraz krótkoterminowych ĞwiadczeĔ
pracowniczych na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. (za wyjątkiem zobowiązaĔ z tytuáu bieĪących wynagrodzeĔ).

Odprawy emerytalne ........................................................................................
Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii po przejĞciu na emeryturĊ
Nagrody jubileuszowe .....................................................................................
Odpis na ZFĝS dla emerytowanych pracowników .........................................

Zobowiązania
krótkoterminowe
13.471
5.842
18.588
946

Zobowiązania
dáugoterminowe*
60.672
148.526
179.890
18.148

Zobowiązania
pracownicze razem
74.143
154.368
198.478
19.094

Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ razem ....................................................

38.847

407.236

446.083

* Zobowiązania wymagalne w okresie roku lub dáuĪszym.

Zobowiązania warunkowe
Poza toczącymi siĊ przeciwko nam postĊpowaniami prawnymi opisanymi w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” „PostĊpowania prawne” nastĊpujące zobowiązania warunkowe uwaĪamy za istotne dla naszej dziaáalnoĞci.
Potencjalne zobowiązania związane z bezumownym korzystaniem z gruntów, na których usytuowane są nasze
sieci dystrybucyjne oraz związane z nimi urządzenia
Na dzieĔ niniejszego Prospektu nie posiadaliĞmy tytuáu prawnego do znaczącej czĊĞci gruntów, na których
są usytuowane sieci dystrybucyjne oraz związane z nimi urządzenia (patrz Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” „Istotne Ğrodki trwaáe”).
W przyszáoĞci moĪemy byü zobowiązani do ponoszenia kosztów z tytuáu korzystania z takich nieruchomoĞci.
Nie moĪna teĪ wykluczyü wszczĊcia przeciwko nam postĊpowaĔ, zmierzających do uniemoĪliwienia nam
dalszego korzystania z tych nieruchomoĞci. Z brakiem uregulowanego stanu prawnego nieruchomoĞci pod
urządzeniami energetycznymi zasadniczo nie wiąĪe siĊ ryzyko utraty naszego majątku, a jedynie ryzyko
ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z Īądaniami wypáaty odszkodowaĔ za bezumowne korzystanie
z gruntu, zmniejszenie wartoĞci nieruchomoĞci, za utracone poĪytki lub czynszu dzierĪawnego lub wyjątkowo,
z Īądaniami związanymi ze zmianą lokalizacji obiektu (przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego).
Grupa utworzyáa rezerwĊ na wszystkie zgáoszone roszczenia wáaĞcicieli nieruchomoĞci, na których bez
odpowiedniego tytuáu prawnego znajdują siĊ nasze urządzenia elektroenergetyczne. Grupa nie tworzy rezerwy
na potencjalne niezgáoszone roszczenia wáaĞcicieli gruntów o nieuregulowanym stanie korzystania z tych
gruntów. Potencjalne kwoty roszczeĔ z tego tytuáu mogą byü istotne dla Grupy, biorąc pod uwagĊ iloĞü gruntów
o nieuregulowanym stanie prawnym, przez które przebiegają sieci dystrybucyjne Grupy oraz związane z nimi
urządzenia. Grupa nie posiada ewidencji ich stanu prawnego. Ponadto Grupa nie ma moĪliwoĞci okreĞlenia
ewentualnego rodzaju roszczenia, z którym moĪe wystąpiü wáaĞciciel gruntu, a to jest podstawą do oszacowania
maksymalnej wysokoĞci potencjalnego Īądania. W związku z tym Grupa nie ma moĪliwoĞci oszacowania
maksymalnej kwoty potencjalnych roszczeĔ z tytuáu korzystania z takich gruntów.
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Potencjalne
zobowiązania związane z bezumownym korzystaniem z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie

Lasów PaĔstwowych





Z powodu braku uregulowaĔ prawnych na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. nie zostaáy ujĊte w ksiĊgach rezerwy
na potencjalne roszczenia z tytuáu korzystania z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie Lasów PaĔstwowych
na potrzeby linii elektroenergetycznych stanowiących wáasnoĞü Grupy. W dniu 29 listopada 2006 r. odbyáo siĊ
spotkanie zainicjowane przez Ministra ĝrodowiska z udziaáem przedstawicieli Lasów PaĔstwowych,
Ministerstwa Skarbu PaĔstwa, PSE-Operator oraz reprezentującego interes spóáek dystrybucyjnych Polskiego
Towarzystwa Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej. Propozycja Lasów PaĔstwowych zmierzająca
do zawierania umów dzierĪawy terenów pod liniami nie zostaáa przyjĊta i uznano za konieczne wypracowanie
rozwiązania systemowego na gruncie stosownych zmian legislacyjnych. Oszacowanie wartoĞci rezerwy
na partycypowanie w kosztach Lasów PaĔstwowych z tytuáu podatku od nieruchomoĞci od gruntów Skarbu
PaĔstwa na dzieĔ dzisiejszy nie jest moĪliwe. Biorąc pod uwagĊ iloĞü gruntów, ewentualne zobowiązania z tego
tytuáu mogą byü istotne (patrz Rozdziaá „Czynniki ryzyka”, punkt „Do czĊĞci nieruchomoĞci, z których korzysta
ENEA Operator, spóáka nie posiada odpowiedniego tytuáu prawnego, a ponadto nieruchomoĞci, z których
korzysta ENEA Operator mogą byü przedmiotem roszczeĔ reprywatyzacyjnych”).
NiezaleĪnie od wspomnianych powyĪej dziaáaĔ w celu systemowego uregulowania stosunków prawnych
nieruchomoĞci Lasów PaĔstwowych, pojedyncze nadleĞnictwa zgáosiáy roszczenia wobec Grupy
o odszkodowania z tytuáu bezumownego korzystania z gruntów przez GrupĊ. Roszczenia te ujĊte są
w rezerwie na przewidywane straty z tytuáu postĊpowaĔ o odszkodowania.
Potencjalne zobowiązania związane ze szkodami powstaáymi w wyniku warunków pogodowych
W kwietniu 2008 r. na terenie dziaáania Oddziaáu Dystrybucji Szczecin na skutek záych warunków
atmosferycznych doszáo do przeciąĪeĔ mechanicznych sieci elektroenergetycznych wysokiego, Ğredniego
i niskiego napiĊcia. W wyniku uszkodzeĔ nastąpiáa wielogodzinna przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Ustalenia dokonane przez ENEA Operator wspólnie z PSE-Operator w zakresie okolicznoĞci wystąpienia szkody
wskazują, iĪ awaria powstaáa na skutek dziaáania siáy wyĪszej. Obecnie trwa odrĊbne postĊpowanie prowadzone
z udziaáem ubezpieczycieli zaangaĪowanych w ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej z tytuáu szkód
wyrządzonych przez dziaáalnoĞü ENEA Operator osobom trzecim w zakresie potwierdzenia przyczyn
wystąpienia wymienionych powyĪej uszkodzeĔ.
Do dnia niniejszego Prospektu do ubezpieczyciela ENEA Operator zgáoszono 19 szkód majątkowych
(uszkodzenia linii 110 kV, Ğredniego oraz niskiego napiĊcia oraz stacji transformatorowych Ğredniego i niskiego
napiĊcia) o wartoĞci 7,2 mln PLN (udziaá wáasny ENEA Operator w ww. szkodach wynosi 20%) oraz
207 roszczeĔ osób trzecich (uszkodzenia sprzĊtu AGD, RTV, straty w produktach ĪywnoĞciowych, zniszczenie
mienia w wyniku usuwania skutków szkody itp.), których áączna szacunkowa wartoĞü wynosi 4,0 mln PLN.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. rzeczywiste koszty poniesione na zlecenie awaryjne związane z usuwaniem
skutków awarii wyniosáy 6,9 mln PLN.
W związku z zaistniaáą sytuacją Prezes URE podjąá dziaáania mające na celu wyjaĞnienie okolicznoĞci
i przyczyn powstania tej awarii. W ramach tych dziaáaĔ ENEA Operator przedstawiáa Prezesowi URE miĊdzy
innymi szczegóáowe informacje na temat zdarzenia, w tym przyczyn wystąpienia awarii, przebiegu zdarzenia,
zakresu awarii oraz jej skutków dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, a takĪe
informacje dotyczące stanu technicznego urządzeĔ i linii elektroenergetycznych, które ulegáy uszkodzeniu.
Ponadto wskazaáa dziaáania podjĊte w celu usuniĊcia skutków awarii. Prezes URE dokonaá analizy uzyskanych
informacji pod kątem wypeániania przez SpóákĊ obowiązku utrzymania zdolnoĞci urządzeĔ, instalacji i sieci
do realizacji zaopatrzenia w energiĊ elektryczną w sposób ciągáy i niezawodny, przy zachowaniu
obowiązujących wymagaĔ jakoĞciowych. Do dnia niniejszego Prospektu Prezes URE nie podjąá wobec
ENEA Operator Īadnych innych dziaáaĔ, w szczególnoĞci nie wszcząá wobec spóáki postĊpowania o jej ukaranie
karą pieniĊĪną w wysokoĞci do 15% przychodu ENEA Operator z dziaáalnoĞci koncesjonowanej w poprzednim
roku podatkowym z tytuáu niedopeánienia ww. obowiązku.
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Ryzyko finansowe wiąĪe siĊ z nieoczekiwanymi zmianami przepáywów pieniĊĪnych, które wynikają
z aktywnoĞci na rynkach finansowych lub dziaáalnoĞci operacyjnej. W Grupie moĪna zidentyfikowaü
nastĊpujące obszary wystĊpowania ryzyka finansowego: ryzyko kredytowe, ryzyko páynnoĞci finansowej,
ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych.
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Ryzyko kredytowe



Ryzyko kredytowe wiąĪe siĊ ze ĞciągalnoĞcią naleĪnoĞci. Gáówne czynniki, które mają wpáyw na wystĊpowanie
ryzyka kredytowego w przypadku Grupy to: (i) duĪa liczba drobnych odbiorców wpáywająca na wzrost kosztów
kontrolowania spáywu naleĪnoĞci; (ii) koniecznoĞü dostarczania energii elektrycznej jednostkom budĪetowym
bĊdącym w trudnej sytuacji finansowej; oraz (iii) wymogi prawne regulujące zasady wstrzymywania dostaw
energii elektrycznej na skutek braku páynnoĞci.
Kluczową rolĊ w procesie odzyskiwania naleĪnoĞci odgrywają pracownicy nadzorujący kontakt z klientami.
Są to osoby monitorujące proces Ğciągania dáugu. Staramy siĊ w drodze kontaktu bezpoĞredniego z klientem
odzyskaü naleĪnoĞci, której termin zapáaty juĪ minąá.
Grupa monitoruje na bieĪąco wysokoĞü przeterminowanych naleĪnoĞci, w uzasadnionych przypadkach
wystĊpuje z roszczeniami i dokonuje odpisów aktualizujących.
Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej
Ryzyko páynnoĞci wiąĪe siĊ z tym, Īe Grupa moĪe nie byü w stanie spáaciü swoich zobowiązaĔ w momencie,
gdy staną siĊ one wymagalne. Polityka zarządzania ryzykiem utraty páynnoĞci finansowej polega na zapewnieniu
Ğrodków finansowych niezbĊdnych do wywiązywania siĊ Grupy ze zobowiązaĔ finansowych i inwestycyjnych
przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych Ĩródeá finansowania, np. emisji papierów dáuĪnych. Zarządzanie
páynnoĞcią Grupy koncentruje siĊ na szczegóáowej analizie spáywu naleĪnoĞci, bieĪącym monitoringu
rachunków bankowych, jak równieĪ bieĪącej koncentracji Ğrodków pieniĊĪnych na rachunki skonsolidowane.
Grupa podejmuje dziaáania zmierzające do skrócenia okresu spáywu naleĪnoĞci oraz jednoczesnego wydáuĪenia
okresu regulowania zobowiązaĔ, a tym samym powstaáe nadwyĪki finansowe lokuje w aktywa obrotowe
w formie lokat terminowych. Staáe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa
i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie, Īe ryzyko utraty páynnoĞci finansowej utrzymuje siĊ
na poziomie minimalnym. Grupa zarządza ryzykiem páynnoĞci równieĪ poprzez utrzymywanie otwartych
i niewykorzystanych linii kredytowych w wysokoĞci 56,5 mln PLN.
Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest związane z wystąpieniem zmian w zakresie popytu, podaĪy oraz cen a takĪe innych
czynników, które wpáyną na wyniki Grupy lub wartoĞü posiadanych aktywów (takich jak kursy walut, stopy
procentowe, cena kapitaáu). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko
w akceptowalnych ramach, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
Gáównym ryzykiem rynkowym jest to, iĪ Grupa jako zintegrowane przedsiĊbiorstwo energetyczne posiadające
jednoczeĞnie koncesjĊ na obrót i dystrybucjĊ energii elektrycznej ma obowiązek przedkáadania do zatwierdzania
taryf dla energii elektrycznej dla grup taryfowych G w pakietach: domowy, przedpáatowy. PrzedsiĊbiorstwa
natomiast, które zajmują siĊ wytwarzaniem i obrotem energią z takiego obowiązku są zwolnione. Grupa kupuje
wiec energiĊ po cenach rynkowych natomiast swoja taryfĊ kalkuluje w oparciu o koszty uznane przez Prezesa
URE za uzasadnione oraz z uwzglĊdnieniem marĪy (w obrocie) lub zwrotu z kapitaáu (w dystrybucji)
planowanych na kolejny okres taryfowy. W związku z powyĪszym Grupa w okresie obowiązywania taryfy
ma ograniczone moĪliwoĞci przenoszenia niekorzystnych dla Grupy zmian kosztów swojej dziaáalnoĞci
na koĔcowych odbiorców energii elektrycznej. Wniosek o korektĊ taryfy Grupa moĪe záoĪyü do Prezesa URE
tylko w przypadku drastycznego wzrostu kosztów z przyczyn od niej niezaleĪnych.
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe w naszej dziaáalnoĞci oceniamy jako niewielkie z uwagi na znaczące poziomy Ğrodków
pieniĊĪnych umoĪliwiające nam caákowitą spáatĊ naszych zobowiązaĔ denominowanych w walutach obcych
w przypadku niekorzystnych zmian w kursach walutowych. Zobowiązania wyraĪone w PLN na dzieĔ
30 czerwca 2008 r. wyniosáy 81,6 mln PLN i wynikaáy z kredytu zaciągniĊtego przez ElektrowniĊ Kozienice
w Nordic Bank denominowanego w USD i EUR.
Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko stopy procentowej istnieje w stosunku do odsetek od zaciągniĊtych kredytów, które są oprocentowane
zmienną stopą procentową opartą o EURIBOR, LIBOR oraz WIBOR oraz redyskonto weksli. Ryzyko stopy
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procentowej
oceniamy jako niewielkie,
gdyĪ na bieĪąco monitorujemy poziom zobowiązaĔ z tytuáu kredytów


dąĪąc do minimalizacji poziomu zadáuĪenia.
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 OTOCZENIE REGULACYJNE

Podmioty dziaáające w sektorze elektroenergetycznym, w tym nasza Grupa, podlegają szczegóáowej regulacji
prawnej zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i regulacji unijnych. Na sytuacjĊ prawną tych podmiotów
mają wpáyw w szczególnoĞci przepisy Prawa Energetycznego (wraz z przepisami wykonawczymi), które
regulują takie kwestie jak taryfy, koncesje, prawo swobodnego wyboru sprzedawcy (TPA), funkcjonowanie
sprzedawcy z urzĊdu, czy zakres kompetencji Prezesa URE. Innym znaczącym aktem prawnym jest Ustawa
o Rozwiązaniu KDT, która reguluje zasady przedterminowego rozwiązania kontraktów dáugoterminowych
sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej, co ma znaczny wpáyw na sektor energetyczny.
Prognozy dotyczące energetyki na okres nie krótszy niĪ 20 lat wraz z programem dziaáaĔ wykonawczych
na okres 4 lat są z zasady prezentowane w dokumencie dotyczącym polityki energetycznej paĔstwa, który jest
przyjmowany przez RadĊ Ministrów. Aktualny dokument to „Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.”, który
zostaá opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 22 lipca 2005 r. Na początku sierpnia 2008 roku Ministerstwo
Gospodarki opublikowaáo projekt „Polityki Energetycznej Polski – strategia do 2030 roku”.
Krajowe regulacje dotyczące energetyki oraz polityka krajowa w zakresie energetyki wynika w duĪym
zakresie z polityki energetycznej Unii Europejskiej. Opracowywanie strategii dotyczącej energetyki naleĪy,
w szczególnoĞci, do kompetencji Komisji Wspólnot Europejskich. NajwaĪniejszymi aktami prawa UE
zawierającymi regulacje dotyczące podmiotów z sektora elektroenergetycznego są Dyrektywa 2003/54/WE
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnĊtrznego energii elektrycznej oraz Rozporządzenie (WE) 1228/2003
w sprawie warunków dostĊpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Innymi
znaczącymi regulacjami są w szczególnoĞci: (i) Dyrektywa 2005/89/WE dotycząca dziaáaĔ na rzecz
zagwarantowania bezpieczeĔstwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych; (ii) Dyrektywa
2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnĊtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Ĩródeá
odnawialnych; (iii) Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie
na ciepáo uĪytkowe na rynku wewnĊtrznym energii; oraz (iv) Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywnoĞci
koĔcowego wykorzystania energii i usáug energetycznych.
Poza wymienionymi powyĪej sektor elektroenergetyczny jest ponadto regulowany innymi aktami prawnymi
zarówno krajowymi, jak i unijnymi, do których moĪna w szczególnoĞci zaliczyü przepisy prawa
antymonopolowego, prawa podatkowego, prawa zamówieĔ publicznych, przepisy prawa cywilnego regulujące
w szczególnoĞci kwestie dotyczące majątku sieciowego czy prawa ochrony Ğrodowiska.
Nadzór
Prezes URE jest organem powoáanym do wykonywania zadaĔ z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami
i energią oraz promowania konkurencji w sektorze energetycznym. W tym zakresie Prezes URE posiada
kompetencje kontrolne i regulacyjne. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE naleĪy, miĊdzy
innymi: (i) udzielanie, zmiana i cofanie koncesji; (ii) wyznaczanie przedsiĊbiorstw energetycznych
na operatorów systemu; (iii) zatwierdzanie taryf i kontrola ich stosowania pod wzglĊdem zgodnoĞci z zasadami
wynikającymi z Prawa Energetycznego; (iv) uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiĊbiorstw
energetycznych; (v) rozstrzyganie w zakresie okreĞlonym w Prawie Energetycznym sporów pomiĊdzy
przedsiĊbiorstwami energetycznymi oraz pomiĊdzy tymi przedsiĊbiorstwami i odbiorcami; (vi) zatwierdzanie
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyáowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami
systemowymi oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu
dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi; (vii) organizowanie i przeprowadzanie przetargów
dotyczących wyáaniania sprzedawców z urzĊdu i budowy nowych mocy wytwórczych; oraz (viii) realizowanie
przedsiĊwziĊü zmniejszających zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną czy teĪ kontrola wykonywania przez
przedsiĊbiorstwa energetyczne obowiązków okreĞlonych w Prawie Energetycznym i wynikających z przepisów
prawa unijnego.
DziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw energetycznych kontrolowana jest takĪe przez inne organy administracyjne,
w szczególnoĞci przez Prezesa UOKiK.
Koncesje
Prawo Energetyczne nakáada, co do zasady, obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej w zakresie: (i) wytwarzania paliw; (ii) wytwarzania energii; (iii) magazynowania paliw;
(iv) przesyáania lub dystrybucji paliw lub energii; oraz (v) obrotu paliwami lub energią. Koncesje są udzielane
na czas oznaczony, nie krótszy niĪ 10 lat i nie dáuĪszy niĪ 50 lat chyba, Īe przedsiĊbiorca wnioskuje o udzielenie
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koncesji na czas krótszy. Podmiot, który uzyskaá koncesjĊ jest, co do zasady, zobowiązany do wnoszenia
corocznych opáat do budĪetu paĔstwa. OpáatĊ oblicza siĊ z uwzglĊdnieniem przychodów ze sprzedaĪy
prowadzonej w ramach koncesjonowanej dziaáalnoĞci, której dotyczy opáata. W przypadku prowadzenia wiĊcej
niĪ jednej dziaáalnoĞci podlegającej koncesjonowaniu, opáatĊ stanowi suma opáat dla poszczególnych rodzajów
dziaáalnoĞci. Opáata dla kaĪdego rodzaju dziaáalnoĞci objĊtej koncesją nie moĪe byü mniejsza niĪ 200 PLN
i wiĊksza niĪ 1.000.000 PLN.
Prezes URE moĪe, na wniosek przedsiĊbiorstwa energetycznego, zmieniü warunki koncesji. Ponadto moĪe
cofnąü lub zmieniü z urzĊdu warunki koncesji, w szczególnoĞci ze wzglĊdu na wymogi obronnoĞci
i bezpieczeĔstwa paĔstwa oraz w przypadku podziaáu przedsiĊbiorstwa energetycznego lub jego poáączenia
z innym podmiotem. Prezes URE ma obowiązek cofnąü koncesjĊ w przypadkach okreĞlonych przez Prawo
Energetyczne w tym jeĪeli prowadzona dziaáalnoĞü raĪąco uchybia warunkom ustalonym w koncesji,
a przedsiĊbiorstwo energetyczne nie usunĊáo uchybieĔ w wyznaczonym terminie.
Taryfy
Informacje ogólne
Prawo Energetyczne nakáada na przedsiĊbiorstwa energetyczne posiadające koncesjĊ obowiązek ustalania taryf
oraz uzyskania zatwierdzenia taryf przez Prezesa URE. Prezes URE moĪe zwolniü przedsiĊbiorstwo
energetyczne z obowiązku przedkáadania taryf do zatwierdzenia, jeĪeli stwierdzi, Īe dziaáa ono w warunkach
konkurencji albo cofnąü udzielone zwolnienie w przypadku uznania, iĪ warunki takie ustaáy. W przypadku
upáywu okresu, na jaki zostaáa ustalona taryfa, do dnia wejĞcia w Īycie nowej taryfy stosuje siĊ taryfĊ
dotychczasową. Sytuacja taka ma miejsce, jeĪeli w związku z wystąpieniem przedsiĊbiorstwa energetycznego
o zatwierdzenie nowej taryfy: (i) decyzja Prezesa URE nie zostaáa wydana; albo (ii) toczy siĊ postĊpowanie
odwoáawcze od decyzji Prezesa URE. Stosowanie dotychczasowej taryfy nie nastĊpuje w przypadku, gdy
odmowa zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona koniecznoĞcią obniĪenia cen lub stawek opáat w stosunku
do okreĞlonych w dotychczasowej taryfie i wynika z udokumentowanych i opisanych zmian zewnĊtrznych
wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej.
Obecnie na polskim rynku energii elektrycznej obowiązek przedkáadania taryf do zatwierdzenia dotyczy
wyáącznie przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ dystrybucją lub przesyáaniem energii elektrycznej oraz
przedsiĊbiorstw sprzedających energiĊ elektryczną do odbiorców zuĪywających energiĊ na potrzeby
gospodarstw domowych.
Kalkulowanie taryf
Szczegóáowe zasady kalkulowania taryf reguluje Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenie Taryfowe. Zgodnie
z przedmiotowymi przepisami taryfy naleĪy kalkulowaü w sposób zapewniający przedsiĊbiorstwu
energetycznemu: (i) pokrycie kosztów uznanych przez Prezesa URE za uzasadnione; oraz (ii) uzyskanie
okreĞlonej marĪy (w obrocie) lub zwrotu z kapitaáu (w dystrybucji) przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony
interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen (za energiĊ elektryczną) i stawek opáat (za usáugi
związane z dostawą energii elektrycznej). Taryfy naleĪy równieĪ kalkulowaü w sposób eliminujący pokrywanie
kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej lub jednej grupy odbiorców,
przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej lub od innej grupy
odbiorców. Prezes URE analizuje i weryfikuje koszty uzasadnione w zakresie ich zgodnoĞci z przepisami prawa,
na podstawie sprawozdaĔ finansowych i planów rzeczowo-finansowych przedsiĊbiorstw energetycznych, biorąc
pod uwagĊ tworzenie warunków do konkurencji i promocji efektywnoĞci wykonywanej dziaáalnoĞci
gospodarczej, a w szczególnoĞci stosując metody porównawcze oceny efektywnoĞci przedsiĊbiorstw
energetycznych wykonujących w zbliĪonych warunkach dziaáalnoĞü gospodarczą tego samego rodzaju. Prezes
URE przedstawia przedsiĊbiorstwom energetycznym zaáoĪenia do ustalania taryf. PrzedsiĊbiorstwa energetyczne
powinny róĪnicowaü ceny i stawki opáat okreĞlone w taryfach dla energii elektrycznej dla róĪnych grup
odbiorców ze wzglĊdu na koszty uzasadnione spowodowane realizacją Ğwiadczenia. PrzedsiĊbiorstwa
energetyczne na podstawie cen i stawek opáat zawartych w taryfach obliczają naleĪnoĞci za sprzedaną
i dostarczoną do odbiorcy energiĊ elektryczną. Podstawą dla wyliczania naleĪnoĞci mogą teĪ byü ceny i stawki
opáat ustalane na rynku konkurencyjnym w przypadku, gdy Prezes URE zwolni dane przedsiĊbiorstwo
energetyczne z obowiązku przedkáadania taryf do zatwierdzania.
Zgodnie z Prawem Energetycznym przedáoĪenie taryfy do zatwierdzenia jest dokonywane przez
przedsiĊbiorstwo energetyczne z wáasnej inicjatywy lub na Īądanie Prezesa URE. Zgodnie z Prawem
Energetycznym Prezes URE moĪe ustaliü wspóáczynnik korekcyjny okreĞlający projektowaną poprawĊ
efektywnoĞci funkcjonowania przedsiĊbiorstwa energetycznego oraz zmianĊ warunków wykonywania przez
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rodzaju dziaáalnoĞci gospodarczej. Kompetencja ta przysáuguje
przedsiĊbiorstwo energetyczne danego


Prezesowi URE w przypadku udokumentowanej zmiany zewnĊtrznych warunków wykonywania przez
przedsiĊbiorstwo energetyczne dziaáalnoĞci gospodarczej. PrzedsiĊbiorstwo energetyczne jest obowiązane
stosowaü ten wspóáczynnik w odniesieniu do kalkulacji cen lub stawek opáat okreĞlonych w taryfie.
W celu stymulowania efektywnoĞci dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw energetycznych Prezes URE ustala
wspóáczynniki korekcyjne dla obliczania uzasadnionych kosztów kaĪdej regulowanej dziaáalnoĞci zgodnie
ze wzorem okreĞlonym w Rozporządzeniu Taryfowym.
Stawki opáat za usáugi dystrybucji energii elektrycznej
Stawki za usáugi dystrybucji energii elektrycznej obejmują: (i) stawkĊ sieciową; (ii) stawkĊ jakoĞciową;
(iii) stawkĊ opáaty przejĞciowej; oraz (iv) stawkĊ opáaty abonamentowej.
Stawka sieciowa zawiera: (i) skáadnik staáy obliczany na jednostkĊ mocy umownej odbiorców przyáączonych
do sieci o okreĞlonym napiĊciu, na podstawie planowanych do poniesienia staáych kosztów uzasadnionych
funkcjonowania sieci wraz z kosztami kapitaáu, z uwzglĊdnieniem dopuszczalnego udziaáu opáat staáych
za dystrybucjĊ, ustalonego przez Prezesa URE (z wyáączeniem odbiorców zuĪywających energiĊ na potrzeby
gospodarstw domowych, dla których skáadnik staáy jest ustalany w PLN/miesiąc); oraz (ii) skáadnik zmienny
obliczany na jednostkĊ energii elektrycznej pobieranej z danej sieci, na podstawie kosztów zakupu energii
elektrycznej w iloĞci niezbĊdnej do pokrycia strat sieci oraz zbilansowania kosztów danej sieci, kosztów
zmiennych dystrybucji energii elektrycznej sieciami innych poziomów napiĊü znamionowych i sieciami
naleĪącymi do innych operatorów oraz kosztów staáych dystrybucji energii elektrycznej w czĊĞci
nieuwzglĊdnionej w opáatach staáych dopuszczonych przez Prezesa URE.
Stawka jakoĞciowa jest oparta na kosztach utrzymania jakoĞci systemu obsáugiwanego przez OSP i jest
obliczana na jednostkĊ energii elektrycznej zuĪywanej przez wszystkich odbiorców koĔcowych przyáączonych
do sieci. Obejmuje, miĊdzy innymi, koszty zakupu usáug systemowych i róĪnicĊ miĊdzy dochodami i kosztami
OSP w ramach rynku bilansującego.
Stawka opáaty przejĞciowej stanowi wynagrodzenie za usáugĊ udostĊpniania krajowego systemu
elektroenergetycznego naleĪne OSP i jest przeznaczona na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów
dziaáalnoĞci Zarządcy RozliczeĔ S.A.
Stawka jakoĞciowa oraz poziom stawek opáaty przejĞciowej nie są kalkulowane przez ENEA Operator. Poziom
stawki jakoĞciowej jest okreĞlany zgodnie z taryfą PSE-Operator, natomiast stawki opáaty przejĞciowej wynikają
z Ustawy o Rozwiązaniu KDT.
Stawka opáaty abonamentowej stanowi wynagrodzenie za uzasadnione koszty ponoszone w związku
z odczytywaniem wskazaĔ ukáadów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą. Stawki opáaty abonamentowej
są zróĪnicowane ze wzglĊdu na daną grupĊ taryfową.
Prezes URE na podstawie analiz porównawczych wszystkich przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych w Polsce okreĞla
wysokoĞü kosztów operacyjnych, nakáadów inwestycyjnych oraz wolumenu róĪnicy bilansowej. Prezes URE
okreĞla ponadto kryteria ustalania dla kaĪdego przedsiĊbiorstwa dystrybucyjnego wskaĨników uzasadnionych
kosztów operacyjnych, strat sieciowych i inwestycji. PowyĪsze kryteria są przekazywane operatorom systemów
dystrybucyjnych w zaáoĪeniach do kalkulacji taryf.
Metodologia ustalania taryf oraz zaáoĪenia dotyczące ustalania taryf zostaáy przedstawione w dokumencie
„Taryfy OSD na rok 2008”, który zostaá przygotowany przez Prezesa URE oraz zostaá przekazany operatorom
systemów dystrybucyjnych. Dokument ten przewiduje, Īe z dniem 1 stycznia 2008 r. rozpocząá siĊ 3-letni okres
regulacji, tj. okres, na jaki zostaną ustalone wartoĞci wspóáczynników korekcyjnych wyznaczonych
w odniesieniu do modelowych wielkoĞci kosztów operacyjnych. Dokument „Taryfy OSD na rok 2008”
przewiduje, Īe ustalenie puáapu przychodów dla OSD nastĊpuje w oparciu o projekcje finansowe sporządzone
na podstawie tego dokumentu, natomiast do oceny uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych, strat
sieciowych oraz nakáadów inwestycyjnych są wykorzystywane modele analizy porównawczej.
Zgodnie z dokumentem „Taryfy OSD na rok 2008” przychód regulowany przedsiĊbiorstw ustalany corocznie
w projekcji finansowej powinien zapewniü pokrycie uzasadnionych kosztów: operacyjnych, amortyzacji,
podatków, zakupu energii na pokrycie róĪnicy bilansowej, kosztów przeniesionych oraz osiągniĊcie zwrotu
z kapitaáu zaangaĪowanego w dziaáalnoĞü dystrybucyjną na uzasadnionym poziomie.
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PoniĪsza
tabela przedstawia elementy

 kalkulacji przychodu regulowanego zgodnie z dokumentem „Taryfy OSD
na rok 2008”.
WACC / WRA

Do kalkulacji uzasadnionego zwrotu z kapitaáu w pierwszym roku okresu regulacji
zostaáa przyjĊta wartoĞü regulacyjna aktywów (WRA) (ang. RAB - regulatory asset
base) równą wartoĞci majątku zaangaĪowanego wyáącznie w dziaáalnoĞü polegającą na
dystrybucji energii elektrycznej odpowiadającą 100% wartoĞci netto majątku wedáug
stanu przed wydzieleniem OSD (w wiĊkszoĞci przypadków wedáug stanu na dzieĔ
30 czerwca 2007 r.) stanowiącego, w zaleĪnoĞci od OSD, podstawĊ do okreĞlania
amortyzacji do celów podatkowych lub stanowiącego podstawĊ do okreĞlania
amortyzacji do celów bilansowych. W kolejnych dwóch latach okresu regulacji
przewiduje siĊ powiĊkszanie okreĞlonego w powyĪszy sposób WRA o uzgodnione
nakáady inwestycyjne netto i pomniejszanie o dokonane odpisy amortyzacyjne,
uwzglĊdnione w kalkulacji poprzedniej taryfy);
ĝredni waĪony koszt kapitaáu (WACC – ang. weighted average cost of capital) przed
opodatkowaniem na 2008 rok zostaá ustalony na poziomie 9,847% (po opodatkowaniu
– 7,976%).

KOSZTY ZAKUPU USàUG PRZESYàOWYCH

Koszty zakupu usáug przesyáowych obejmują koszty związane ze Ğwiadczeniem usáug
przesyáowych i wynikające z taryfy PSE-Operator.

SALDO OPàAT TRANZYTOWYCH

Poziom salda opáat tranzytowych (opáaty za usáugi dystrybucji energii elektrycznej
Ğwiadczone pomiĊdzy OSD na tym samym poziomie napiĊü znamionowych) jest
okreĞlony zgodnie ze wzorem okreĞlonym w Rozporządzeniu Taryfowym.

RÓĩNICA BILANSOWA

Uzasadniona wysokoĞü strat energii elektrycznej w sieci spóáki dystrybucyjnej zostaáa
wyznaczona w oparciu o model porównawczy efektywnoĞci róĪnicy bilansowej.
Uzasadniony koszt zakupu energii elektrycznej na pokrycie róĪnicy bilansowej jest
ustalany na podstawie wielkoĞci fizycznej wynikającej z modelu (przesáanej
indywidualnie do OSD w formie odrĊbnego zaáącznika) i Ğredniej ceny zakupu energii
elektrycznej w wysokoĞci 129,0 PLN/MWh (wielkoĞü pro-forma dla 2008 roku
skalkulowana na bazie taryf zatwierdzonych i stosowanych od 1 stycznia 2008 r. wraz
ze zmianami od 1 kwietnia 2008 r. oraz 1 maja 2008 r. wynosi 144,3 PLN/MWh; cena
wykorzystana do wyliczenia wielkoĞci strat bilansowych stosowana od 1 maja 2008 r.
i zaakceptowana przez Prezesa URE wynosi 147,5 PLN/MWh).

PODATEK

W przychodach przedsiĊbiorstw sektora dystrybucji na 2008 rok zostaáy uwzglĊdnione
koszty podatku od nieruchomoĞci (związanego z majątkiem sieciowym) w wysokoĞci
planowanej przez przedsiĊbiorstwa w zakresie podatku od budynków stacyjnych
(liczony od powierzchni uĪytkowej) oraz podatku od gruntów pod stacjami
i urządzeniami sieciowymi (liczony od powierzchni).

AMORTYZACJA

Uzasadniona wysokoĞü amortyzacji na 2008 rok zostaáa okreĞlona na podstawie
amortyzacji bilansowej planowanej przez przedsiĊbiorstwo dla tego roku, wyznaczonej
od przeszacowanej wartoĞci majątku z wyáączeniem tych przypadków, w których
przyjĊta przez przedsiĊbiorstwo w planie amortyzacji Ğrednia stawka amortyzacyjna
przekracza wspomniany wyĪej udziaá wielkoĞci amortyzacji w wartoĞci majątku
w wysokoĞci 5,5% zgodnie z dokumentem „Taryfy OSD na rok 2008” (koszty
amortyzacji majątku ENEA Operator uznane przez Prezesa URE w 2008 roku jako
uzasadnione obliczone dla stawki 5,8% w wyniku negocjacji z Prezesem URE).
PowyĪsze oznacza, Īe w takim przypadku za uzasadnione koszty amortyzacji majątku
w 2008 roku zostaną przyjĊte wartoĞci nieprzekraczające poziomu amortyzacji
ustalonego na podstawie wskazanego udziaáu.

KOSZTY OPERACYJNE

Koszty operacyjne (bez amortyzacji i podatków) na 3 letni okres regulacji
rozpoczynający siĊ z dniem 1 stycznia 2008 r. zostaáy wyznaczone w wyniku
zastosowania modelu porównawczego efektywnoĞci kosztów operacyjnych, przyjĊtych
zmiennych oraz poziomów efektywnoĞci wynoszących 1%, 8% lub 15% dla
poszczególnych spóáek.

Przychód regulowany okreĞlony na podstawie powyĪszych elementów ksztaátowania taryfy jest rozkáadany
proporcjonalnie w stosunku do podziaáu rzeczywistych kosztów, na poszczególne skáadniki opáat na podstawie
planowanej struktury oraz wielkoĞci dostaw energii elektrycznej. Stawki opáat za usáugi dystrybucji energii
elektrycznej kalkulowane są dla poszczególnych poziomów napiĊü sieci dystrybucyjnej jako stawki grupowe
natomiast struktura opáat oraz relacje pomiĊdzy stawkami na poszczególnych poziomach napiĊü i dla
poszczególnych grup odbiorców ustalane są na podstawie analizy kosztów związanych z dystrybucją energii
do danej grupy odbiorców. Kalkulacja w oparciu o koszty uzasadnione wyznacza stawki opáat dystrybucyjnych
jako jednolite dla wszystkich miejsc dostarczania mocy i energii elektrycznej dla wszystkich grup odbiorców
przyáączonych do sieci o danym poziomie napiĊcia w zakresie danej grupy taryfowej.
W związku ze zgáaszanymi przez OSD postulatami dotyczącymi koniecznoĞci uwzglĊdniania w kolejnych
taryfach faktu przeszacowania wartoĞci majątku dystrybucyjnego (w rezultacie przeprowadzonego z dniem
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1 lipca 2007 r. prawnego wydzielenia
 operatorów systemów dystrybucyjnych z przedsiĊbiorstw zintegrowanych
pionowo oraz wczeĞniejszych procesów konsolidacji, czĊĞü przedsiĊbiorstw przeszacowaáa wartoĞü majątku
dystrybucyjnego korzystając z niejednolitych metod), zdaniem Prezesa URE konieczne staáo siĊ wypracowanie
spójnych dla caáego sektora dystrybucji zasad wynagradzania kapitaáu zaangaĪowanego w dziaáalnoĞü sieciową.
W piĞmie z dnia 22 wrzeĞnia 2008 r. Prezes URE poinformowaá, Īe w chwili obecnej trwają prace
przedstawicieli sektora przy wspóáudziale pracowników UrzĊdu Regulacji Energetyki zmierzające
do wypracowania, dla celów regulacyjnych, metody pozwalającej na dokonanie wyceny majątku 14 OSD
w sposób jednolity. Przewiduje siĊ, Īe wynagrodzeniu podlegaü bĊdzie okreĞlona w ten sposób peána wartoĞü
regulacyjna aktywów. JednakĪe, ze wzglĊdu na duĪe prawdopodobieĔstwo wzrostu wartoĞci majątku
przeszacowanego z wykorzystaniem wybranej metody, niezbĊdne bĊdzie zastosowanie okreĞlonej ĞcieĪki dojĞcia
do peánego wynagrodzenia.
Cena w obrocie
Zgodnie z Rozporządzeniem Taryfowym, taryfa w zakresie obrotu energią elektryczną powinna okreĞlaü:
(i) ceny energii elektrycznej; oraz (ii) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakoĞciowych
obsáugi odbiorców. Taryfy w zakresie sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom bĊdącym gospodarstwami
domowymi powinny opieraü siĊ na kosztach uzasadnionych zakupu energii elektrycznej na konkurencyjnym
rynku oraz kosztach związanych z realizacją obowiązków nabycia i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia
potwierdzających wytworzenie energii w Ĩródáach odnawialnych oraz w kogeneracji, bądĨ teĪ kosztów opáat
zastĊpczych, a takĪe uzasadnionych kosztów wáasnych prowadzenia dziaáalnoĞci w zakresie obrotu energią
elektryczną.
Przy obliczaniu cen energii dla odbiorców zuĪywających energiĊ na potrzeby gospodarstw domowych
przedsiĊbiorstwo energetyczne uwzglĊdnia marĪĊ na poziomie zatwierdzonym przez Prezesa URE. PoniĪsza
tabela przedstawia elementy kalkulacji taryfy.
MARĩA

W taryfach dla odbiorców zuĪywających energiĊ na potrzeby gospodarstw domowych
marĪa jest uwzglĊdniana na poziomie zatwierdzonym przez Prezesa URE. W taryfach
dla pozostaáych odbiorców marĪa jest ustalana przez przedsiĊbiorstwo energetyczne.

KOSZTY PRZENIESIONE

Na koszty przeniesione skáadają siĊ koszty: (i) nabycia energii elektrycznej;
(ii) nabycia i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia energii odnawialnej lub koszty
poniesionej opáaty zastĊpczej; (iii) nabycia i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia
energii z kogeneracji lub koszty poniesionej opáaty zastĊpczej; oraz (iv) koszty
bilansowania energii elektrycznej na rynku bilansującym.

KOSZTY WàASNE

Koszty wáasne przedsiĊbiorstwa energetycznego związane z prowadzeniem
dziaáalnoĞci w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zwolnienie z obowiązku przedkáadania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej
Zgodnie z Prawem Energetycznym Prezes URE moĪe zwolniü przedsiĊbiorstwo energetyczne z obowiązku
przedkáadania taryf do zatwierdzenia, jeĪeli stwierdzi, Īe dziaáa ono w warunkach konkurencji. Prezes URE
moĪe teĪ cofnąü udzielone zwolnienie jeĪeli stwierdzi, Īe przedsiĊbiorstwo przestaáo prowadziü dziaáalnoĞü
w warunkach konkurencji. Obecnie obowiązek przedkáadania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzania jest
stosowany wyáącznie do przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ dystrybucją i przesyáaniem energii elektrycznej oraz
przedsiĊbiorstw sprzedających energiĊ elektryczną do odbiorców zuĪywających energiĊ na potrzebĊ gospodarstw
domowych. PoniĪej znajduje siĊ zestawienie poszczególnych komunikatów, stanowisk, decyzji i postanowieĔ
Prezesa URE w zakresie stopniowego zwalniania z obowiązku przedkáadania taryf do zatwierdzenia:
-

Stanowisko Prezesa URE z 14 grudnia 2000 r. dotyczące sprzedaĪy poprzez Towarową GieádĊ Energii
(zwolniono przedsiĊbiorstwa sprzedające energiĊ poprzez gieádĊ energii elektrycznej ze stosowania
zatwierdzonych im taryf);

-

Stanowisko Prezesa URE z 28 czerwca 2001 r. dotyczące wytwarzania energii elektrycznej (nie dotyczyáo
energii z kogeneracji);

-

Stanowisko Prezesa URE z 28 czerwca 2001 r. dotyczące czĊĞciowego zwolnienia z obowiązku
przedkáadania do zatwierdzenia taryf w zakresie obrotu energią elektryczną;
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2005 r. dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji;
- Komunikat Prezesa URE z 1 stycznia

-

Komunikat Prezesa URE z 31 paĨdziernika 2007 r. dotyczący wszystkich przedsiĊbiorstw energetycznych
posiadających koncesjĊ na obrót energią elektryczną, w tym takĪe tych, które posiadają jednoczeĞnie
koncesjĊ na dystrybucjĊ energii elektrycznej;

-

Decyzja Prezesa URE (dla ENEA – z dnia 2 listopada 2007 r.) w sprawie zwolnienia przedsiĊbiorstw
energetycznych z obowiązku przedkáadania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia;

-

Postanowienia Prezesa URE z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczące wstrzymania wykonania decyzji objĊtych
komunikatem z dnia 31 paĨdziernika 2007 r.;

-

Postanowienia Prezesa URE z dnia 7 grudnia 2007 r. dotyczące ograniczenia postanowienia z dnia
16 listopada 2007 r. do zakresu dotyczącego odbiorców zuĪywających energiĊ na potrzebĊ gospodarstw
domowych;

-

Decyzja Prezesa URE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia niewaĪnoĞci decyzji Prezesa URE
z dnia 2 listopada 2007 r. dotyczącej zwolnienia ENEA z obowiązku przedkáadania taryf dla energii
elektrycznej do zatwierdzenia oraz w sprawie zmiany ww. decyzji z dnia 2 listopada 2007 r. poprzez
wyáączenie ze zwolnienia z obowiązku przedkáadania Prezesowi URE do zatwierdzenia taryf ustalanych
w odniesieniu do odbiorców grupy taryfowej G przyáączonych do sieci ENEA Operator.

Ponadto w dniu 29 wrzeĞnia 2008 r. Prezes URE wydaá komunikat w sprawie przesáanek uwolnienia cen energii
elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, w którym poinformowaá, Īe zdaniem Prezesa URE
docelowo naleĪy uwolniü ceny energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych, jednak nie stanie
siĊ to od 1 stycznia 2009 r., a wtedy, gdy zostanie wzmocniona pozycja odbiorcy koĔcowego, konkurencja
oraz pozycja i uprawnienia organu regulacyjnego.
Przyáączanie do sieci
Prawo Energetyczne zobowiązuje przedsiĊbiorstwa przesyáowe i przedsiĊbiorstwa dystrybucyjne do
przyáączania podmiotów do sieci. Zgodnie z Prawem Energetycznym przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące
siĊ przesyáaniem lub dystrybucją energii jest obowiązane zawrzeü umowĊ o przyáączenie do sieci z podmiotami
ubiegającymi siĊ o przyáączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeĪeli istnieją techniczne
i ekonomiczne warunki przyáączenia do sieci, a Īądający zawarcia umowy speánia warunki niezbĊdne
do przyáączenia i odbioru energii. W przypadku odmowy zawarcia umowy o przyáączenie do sieci,
przedsiĊbiorstwo jest obowiązane niezwáocznie pisemnie powiadomiü Prezesa URE oraz zainteresowany
podmiot podając uzasadnienie odmowy.
Za przyáączenie do sieci (z wyáączeniem przyáączenia Ĩródeá i sieci innych przedsiĊbiorstw energetycznych)
pobiera siĊ opáatĊ ustaloną na podstawie: (i) jednej czwartej rzeczywistych nakáadów poniesionych na realizacjĊ
przyáączenia – dla przyáączeĔ do sieci elektroenergetycznej o napiĊciu znamionowym wyĪszym niĪ 1 kV;
(ii) stawek opáat zawartych w taryfie dla usáug dystrybucji energii elektrycznej kalkulowanych na podstawie
jednej czwartej Ğredniorocznych nakáadów inwestycyjnych na budowĊ odcinków sieci sáuĪących do przyáączenia
– dla przyáączenia do sieci elektroenergetycznej o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym niĪ 1 kV.
Za przyáączenie Ĩródeá energii elektrycznej oraz sieci innych przedsiĊbiorstw energetycznych pobiera siĊ opáatĊ
ustaloną na podstawie rzeczywistych nakáadów poniesionych na realizacjĊ przyáączenia. Prawo Energetyczne
przewiduje ponadto preferencyjne warunki przyáączania odnawialnych Ĩródeá energii do sieci
elektroenergetycznych. Za przyáączenie odnawialnych Ĩródeá energii o mocy osiągalnej nie wyĪszej niĪ 5 MW
(do koĔca 2010 roku równieĪ za przyáączenia odnawialnych Ĩródeá energii o mocy elektrycznej wyĪszej
niĪ 5 MW) pobiera siĊ opáatĊ za przyáączenie ustaloną na podstawie jednej drugiej rzeczywistych nakáadów
poniesionych na realizacjĊ przyáączenia.
Zasada swobodnego wyboru sprzedawcy (TPA – third party access)
W Polsce zostaáa implementowana zasada umoĪliwiająca indywidualne i swobodne wybieranie sprzedawcy
energii (ang. TPA – third party access). Zgodnie z tą zasadą przedsiĊbiorstwa energetyczne zajmujące siĊ
przesyáaniem lub dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane zapewniaü wszystkim odbiorcom oraz
przedsiĊbiorstwom zajmującym siĊ sprzedaĪą energii elektrycznej, na zasadzie równoprawnego traktowania,
Ğwiadczenie usáug przesyáania lub dystrybucji energii elektrycznej na zasadach i w zakresie okreĞlonych
w Prawie Energetycznym. W stosunku do odbiorców komercyjnych (wszyscy odbiorcy z wyjątkiem
gospodarstw domowych), zasada ta zostaáa wprowadzona 1 lipca 2004 r. W stosunku do gospodarstw domowych
zasadĊ wprowadzono trzy lata póĨniej, tj. 1 lipca 2007 r. Aktualnie wszyscy odbiorcy w Polsce są uprawnieni
do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, z czego szacuje siĊ, Īe odbiorców komercyjnych jest w Polsce
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okoáo 1,7 mln. Na koniec 2007 roku
 odnotowano w Polsce 604 odbiorców, którzy zawarli umowĊ sprzedaĪy
ze sprzedawcą innym niĪ spóáka obrotu wyodrĊbniona z przedsiĊbiorstwa zintegrowanego pionowo dziaáająca
na terenie OSD, do którego sieci są przyáączeni ci odbiorcy. Zgodnie z aktualnymi regulacjami wiĊksza czĊĞü
procedury zmiany sprzedawcy energii spoczywa na nowym sprzedawcy energii, a caáa procedura zmiany
sprzedawcy nie powinna trwaü dáuĪej niĪ 30 dni w przypadku pierwszej zmiany oraz 14 dni w przypadku
kolejnej zmiany sprzedawcy przez danego klienta.
Rozwiązanie KDT
Polska wdroĪyáa program przedterminowego rozwiązania KDT, tj. dáugoterminowych umów sprzedaĪy mocy
i energii elektrycznej, które byáy zawierane w latach ‘90. KDT byáy umowami zawieranymi pomiĊdzy
wytwórcami energii elektrycznej i PSE w związku z niezbĊdnymi inwestycjami mającymi na celu zmniejszenie
emisji substancji szkodliwych do Ğrodowiska oraz zwiĊkszenie efektywnoĞci wytwarzania energii elektrycznej.
System umów KDT miaá umoĪliwiü wytwórcom pozyskanie niezbĊdnych Ğrodków finansowych w celu
umoĪliwienia dokonania tych inwestycji – wynikające z KDT przyszáe wierzytelnoĞci posáuĪyáy
do zabezpieczenia spáaty zadáuĪenia zaciągniĊtego przez wytwórców na realizacjĊ wspomnianych inwestycji.
Wedáug danych ARE, od daty ich wprowadzenia do dnia rozwiązania (tj. do dnia 1 kwietnia 2008 r.), kontrakty
dáugoterminowe byáy zabezpieczeniem dla inwestycji o wartoĞci okoáo 30 mld PLN. Ogólna wartoĞü kredytów,
zaciągniĊtych przez wytwórców na realizacjĊ inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych, liczona
w cenach bieĪących, wedáug danych ARE osiągnĊáa okoáo 20 mld PLN. JednakĪe po niedáugim czasie staáo siĊ
oczywiste, Īe KDT blokowaáy liberalizacjĊ rynku energii elektrycznej w Polsce, gdyĪ w ramach KDT objĊto
w latach ‘90 18.130 MW, co wedáug danych ARE stanowiáo okoáo 52% mocy zainstalowanej jednostek
wytwórczych w 2006 roku. Komisja Europejska ostrzegáa PolskĊ, Īe KDT stanowią niedozwoloną pomoc
publiczną. WdroĪenie programu rozwiązania KDT zostaáo dokonane poprzez uchwalenie Ustawy o Rozwiązaniu
KDT.
Ustawa o Rozwiązaniu KDT umoĪliwiáa ich rozwiązanie dwunastu podmiotom posiadającym w sumie
dwadzieĞcia KDT. Z tej moĪliwoĞci skorzystaáy wszystkie uprawnione podmioty. Rozwiązanie wszystkich KDT
nastąpiáo z dniem 1 kwietnia 2008 r. Za rozwiązanie KDT wytwórcy energii elektrycznej bĊdą otrzymywali
rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych powstaáych po przedterminowym rozwiązaniu KDT. WysokoĞü
kosztów osieroconych bĊdzie obliczana zgodnie z Ustawą o Rozwiązaniu KDT, przy czym áączna suma Ğrodków
przekazanych danemu wytwórcy na pokrycie kosztów osieroconych nie moĪe przekroczyü wartoĞci okreĞlonych
w Ustawie o Rozwiązaniu KDT. Koszty osierocone bĊdą pokrywane w postaci zaliczek oraz rocznych korekt
wypáaconych wytwórcy zaliczek. W sytuacjach, gdy róĪnica pomiĊdzy zaliczką a kwotą kosztów osieroconych
przewyĪsza 35% Prezes URE moĪe naliczyü odsetki. Rozliczenia dla kaĪdego wytwórcy bĊdą obejmowaáy okres
równy jego najdáuĪszemu KDT. W nastĊpnym roku po ostatnim roku, w którym obowiązywaáby KDT danego
wytwórcy w przypadku braku jego rozwiązania, zostanie ustalona korekta koĔcowa. ChociaĪ Ğrodki na pokrycie
rekompensat bĊdą pochodziáy z opáaty pobieranej od odbiorców koĔcowych, odbiorcy koĔcowi nie bĊdą
obciąĪani skáadnikiem wyrównawczym opáaty systemowej, który do tej pory przeznaczony byá na finansowanie
KDT. Obliczenia wysokoĞci kosztów osieroconych oraz stawek opáat dla odbiorców bĊdą wykonywane przez
Prezesa URE, a wypáaty rekompensat realizowane bĊdą przez spóákĊ celową, tj. ZarządcĊ RozliczeĔ S.A,
powoáaną przez PSE-Operator. W sytuacjach okreĞlonych w Ustawie o Rozwiązaniu KDT istnieje ryzyko,
Īe korekty uzyskiwanych rekompensat bĊdą korygowane o kwotĊ do 25% kwoty kosztów osieroconych
okreĞlonych w Ustawie o Rozwiązaniu KDT, co moĪe dotyczyü w szczególnoĞci sytuacji, gdy (i) wielkoĞü
sprzedaĪy energii elektrycznej zmniejszy siĊ o ponad 20%; (ii) koszty związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej zwiĊkszą siĊ o ponad 20%; lub (iii) Ğrednia cena sprzedawanej energii elektrycznej bĊdzie niĪsza
o ponad 5% od Ğredniej ceny rynkowej. Ustawa o Rozwiązaniu KDT przewiduje maksymalną wysokoĞü
kosztów osieroconych dla wszystkich wytwórców uczestniczących w systemie rozwiązania KDT w wysokoĞci
11.577.430 tys. PLN, z czego dla Elektrowni Kozienice maksymalna wysokoĞü kosztów osieroconych wynosi
623.612 tys. PLN. Ustawa o Rozwiązaniu KDT przewiduje, Īe w przypadku niedopeánienia obowiązku
przekazywania danych okreĞlonych w Ustawie o Rozwiązaniu KDT, a takĪe przekazania niepeánych lub
nierzetelnych danych, Prezes URE wymierza wytwórcy karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 10% maksymalnej kwoty
kosztów osieroconych ustalonej w Ustawie o Rozwiązaniu KDT.
Ustawa o Rozwiązaniu KDT przewiduje, Īe wytwórcy uczestniczącemu w systemie rozwiązania KDT nie moĪe
byü udzielona pomoc publiczna na ratowanie lub restrukturyzacjĊ, bez zgody wáaĞciwych organów, w okresie
korygowania i przez okres 10 lat nastĊpujących po zakoĔczeniu tego okresu.
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Projekt trzeciej dyrektywy energetycznej

Komisji Europejskiej
Mając na celu stymulowanie konkurencji oraz reformĊ sektora energetycznego w Unii Europejskiej w kierunku
jego dalszej liberalizacji, w dniu 19 wrzeĞnia 2007 r. Komisja Europejska przedstawiáa projekt trzeciej
dyrektywy energetycznej obejmującej szereg zmian do pierwszych dwóch dyrektyw (w tym Dyrektywy
2003/54/WE regulującej zasady rynku wewnĊtrznego energii elektrycznej) oraz trzech rozporządzeĔ unijnych
(w tym rozporządzenia (WE) 1228/2003 w sprawie warunków dostĊpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej). Pakiet ten zawiera projekty zmian dotyczące, w szczególnoĞci, nastĊpujących
kwestii: (i) dalsze rozdzielenie dziaáalnoĞci sieciowej (przesyáanie, dystrybucja) od dziaáalnoĞci obrotu
i wytwarzania energii elektrycznej; (ii) wzmocnienie pozycji krajowych regulatorów; (iii) utworzenie agencji
do spraw wspóápracy organów regulacji energetyki; (iv) rozszerzenie wspóápracy OSP poszczególnych krajów
czáonkowskich; (v) dalszy rozwój rynku energetyki w zakresie przejrzystoĞci informacji na rynku oraz rozwoju
rynku detalicznego.
W zakresie dalszego rozdzielenia dziaáalnoĞci sieciowej (przesyáanie, dystrybucja) od dziaáalnoĞci obrotu
i wytwarzania energii elektrycznej propozycja dotyczy prawnego (wáasnoĞciowego) wydzielenia zarówno
na poziomie krajowym, jak i unijnym albo przekazania zarządzania daną siecią podmiotowi niezaleĪnemu
od przedsiĊbiorstwa zintegrowanego pionowo, w którego skáad wchodzą aktywa sieciowe. W ramach
wzmocnienia pozycji regulatorów propozycja przewiduje jej wzmocnienie w nastĊpujących dziedzinach:
monitorowanie dziaáalnoĞci OSD i OSP; przeglądanie planów inwestycyjnych OSD i OSP (w tym ustalanie
10-letniego planu rozwoju na poziomie unijnym); monitorowanie przestrzegania zasad przejrzystoĞci;
monitorowanie otwarcia rynku oraz konkurencji i zapewnienie efektywnoĞci ochrony konsumentów. Agencja
do spraw wspóápracy organów regulacji energetyki miaáaby kompetencje: ustalania ram dziaáania i wspóápracy
krajowych regulatorów, nadzór nad wspóápracą krajowych OSP (w tym wspóádziaáanie przy ustalaniu instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci przesyáowych), wydawania decyzji administracyjnych oraz posiadaáaby kompetencje
doradcze. Rozszerzenie wspóápracy OSP poszczególnych krajów czáonkowskich dotyczy rozwoju zbiorów zasad
dotyczących aspektów rynkowych i technicznych sieci przesyáowych, koordynacji prac sieci przesyáowych oraz
wspóápracy w zakresie inwestycji sieciowych. W ramach dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej w zakresie
przejrzystoĞci informacji na rynku planowane jest rozszerzenie informacji w szczególnoĞci o iloĞci
przewidywanego zapotrzebowania na energiĊ elektryczną, koszty bilansowania energii i obrotu energią,
natomiast w zakresie rozwoju rynku detalicznego planowane jest stworzenie platformy dialogu dla dalszego
rozwoju rynku detalicznego.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu wedáug claeys-casteels.com/newsletter propozycja ta jest przedmiotem dyskusji
pomiĊdzy krajami czáonkowskimi Unii Europejskiej. Przedmiotowa propozycja budzi wiele kontrowersji,
zwáaszcza w zakresie dotyczącym dalszego rozdzielenia dziaáalnoĞci sieciowej (przesyáanie, dystrybucja)
od dziaáalnoĞci obrotu i wytwarzania energii elektrycznej. Sprzeciwiają siĊ jej najwiĊksze paĔstwa Unii
Europejskiej, tj. Niemcy i Francja, zaĞ do jej przyjĊcia skáania siĊ czĊĞü mniejszych paĔstw, jak równieĪ Polska.
Energia ze Ĩródeá odnawialnych
Prawo Energetyczne okreĞla obowiązek zakupu przez wáaĞciwego sprzedawcĊ z urzĊdu energii elektrycznej
i ciepáa wytworzonych w odnawialnych Ĩródáach energii. Do energii wytwarzanej w odnawialnych Ĩródáach
energii zalicza siĊ: Ĩródáa wykorzystujące w procesie przetwarzania energiĊ wiatru, promieniowania
sáonecznego, energiĊ geotermalną, fal, prądów i páywów morskich, spadku rzek oraz energiĊ pozyskiwaną
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takĪe biogazu powstaáego w procesach odprowadzania lub oczyszczania
Ğcieków albo rozkáadu skáadowanych szczątek roĞlinnych i zwierzĊcych.
Sprzedawca z urzĊdu jest obowiązany, w zakresie okreĞlonym w przepisach wykonawczych do Prawa
Energetycznego, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ĩródáach energii przyáączonych
do sieci operatora, na obszarze którego dany sprzedawca peáni funkcjĊ sprzedawcy z urzĊdu, oferowanej przez
przedsiĊbiorstwa energetyczne, które uzyskaáy koncesjĊ na jej wytwarzanie. Zakup ten odbywa siĊ po Ğredniej
cenie sprzedaĪy energii elektrycznej, jaka uksztaátowaáa siĊ na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku
kalendarzowym, ogáaszanej zgodnie z Prawem Energetycznym przez Prezesa URE.
Prawo Energetyczne zobowiązuje przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem energii
elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom koĔcowym, przyáączonym do sieci na terytorium
Polski, do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE Ğwiadectw pochodzenia bĊdących
potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym Ĩródle energii lub uiszczenia opáaty
zastĊpczej. ĝwiadectwo pochodzenia wydaje Prezes URE na wniosek wytwórcy, záoĪony za poĞrednictwem
wáaĞciwego operatora systemu elektroenergetycznego.
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Szczegóáowy zakres, wedáug którego
 ustala siĊ obowiązek za speániony, zostaá okreĞlony w Rozporządzeniu
o Odnawialnych ħródáach Energii. Zgodnie z Rozporządzeniem o Odnawialnych ħródáach Energii obowiązek
jest uznawany za speániony, jeĪeli za dany rok udziaá iloĞciowy sumy energii elektrycznej odpowiadającej
Ğwiadectwom pochodzenia, które przedsiĊbiorstwo energetyczne przedstawiáo do umorzenia lub energii
elektrycznej odpowiadającej uiszczonej przez przedsiĊbiorstwo energetyczne opáacie zastĊpczej, w wykonanej
caákowitej rocznej sprzedaĪy energii elektrycznej przez to przedsiĊbiorstwo odbiorcom koĔcowym, wynosi nie
mniej niĪ:
Udziaá iloĞciowy
7,0%
8,7%
10,4%
10,4%
10,4%
10,9%
11,4%
11,9%
12,4%
12,9%

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

KwotĊ opáaty zastĊpczej oblicza siĊ jako iloczyn: (i) jednostkowej opáaty zastĊpczej (wynoszącej w 2008 roku
248,46 PLN za 1 MWh) podlegającej corocznej waloryzacji Ğredniorocznym wskaĨnikiem cen towarów i usáug
konsumpcyjnych ogóáem z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, dla którego oblicza siĊ opáatĊ zastĊpczą;
oraz (ii) róĪnicy pomiĊdzy iloĞcią MWh energii elektrycznej wynikającej z obowiązku zakupu, o którym mowa
powyĪej, a iloĞcią MWh energii elektrycznej wynikającej ze Ğwiadectw pochodzenia, które przedsiĊbiorstwo
energetyczne przedstawiáo do umorzenia za dany rok.
W przypadku niewykonania obowiązku nabycia i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia energii elektrycznej
ze Ĩródeá odnawialnych lub uiszczenia opáaty zastĊpczej Prezes URE moĪe wymierzyü karĊ, która nie moĪe byü
niĪsza niĪ iloczyn: (i) liczby 1,3; oraz (ii) róĪnicy pomiĊdzy opáatą zastĊpczą niezbĊdną do uiszczenia w celu
realizacji obowiązku a uiszczoną opáatą zastĊpczą (wyraĪonymi w záotych)
WysokoĞü kary pieniĊĪnej nie moĪe przekroczyü 15% przychodu osiągniĊtego w poprzednim roku podatkowym
przez ukaranego przedsiĊbiorcĊ, a jeĪeli kara pieniĊĪna związana jest z dziaáalnoĞcią prowadzoną na podstawie
koncesji, wysokoĞü kary nie moĪe przekroczyü 15% przychodu wynikającego z dziaáalnoĞci koncesjonowanej
osiągniĊtego w poprzednim roku podatkowym przez ukaranego przedsiĊbiorcĊ. NiezaleĪnie od kary pieniĊĪnej,
o której mowa powyĪej, Prezes URE moĪe naáoĪyü karĊ pieniĊĪną na kierownika przedsiĊbiorstwa
energetycznego, z tym, Īe kara ta moĪe byü wymierzona w kwocie nie wiĊkszej niĪ 300% jego miesiĊcznego
wynagrodzenia.
Prawa majątkowe wynikające ze Ğwiadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar gieádowy, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 paĨdziernika 2000 r. o gieádach towarowych. Prowadzenie rejestru Ğwiadectw pochodzenia
oraz organizacjĊ obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze Ğwiadectw pochodzenia powierzono
Towarowej Gieádzie Energii.
Energia wytwarzana w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa
Prawo Energetyczne okreĞla równieĪ obowiązek odbioru przez operatora systemu elektroenergetycznego, energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w Ĩródáach znajdujących siĊ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przyáączonych bezpoĞrednio do sieci tego operatora. Do energii elektrycznej
z kogeneracji, której dotyczą Ğwiadectwa pochodzenia z kogeneracji, zalicza siĊ energiĊ wytworzoną przez
jednostki speániające techniczne warunki okreĞlone w Prawie Energetycznym i Rozporządzeniu o Kogeneracji.
Wedáug stanu prawnego aktualnego na dzieĔ niniejszego Prospektu na przedsiĊbiorstwach energetycznych
wytwarzających energiĊ elektryczną lub obracających tą energią nie ciąĪy obowiązek zakupu energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa (kogeneracji). Energia elektryczna produkowana
w kogeneracji jest przedmiotem transakcji na zasadach wolnorynkowych. Prawo Energetyczne zobowiązuje
natomiast przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem
i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom koĔcowym przyáączonym do sieci na terytorium Polski do uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE Ğwiadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej
wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących siĊ na terytorium Polski lub uiszczenia opáaty zastĊpczej.
ĝwiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje siĊ oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji: (i) opalanej paliwami gazowymi lub o áącznej mocy
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osiągalnej
elektrycznej Ĩródáa poniĪej

 1 MW (tzw. Īóáty certyfikat); oraz (ii) innej niĪ wymieniona w punkcie (i)
powyĪej (tzw. czerwony certyfikat).
ĝwiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje Prezes URE na wniosek przedsiĊbiorstwa energetycznego
zajmującego siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji záoĪony za poĞrednictwem
operatora systemu elektroenergetycznego, do sieci którego przyáączona jest jednostka kogeneracji okreĞlona
we wniosku. Obowiązek, o którym mowa powyĪej, uznaje siĊ za speániony, jeĪeli za dany rok kalendarzowy
udziaá iloĞciowy sumy energii elektrycznej odpowiadającej uzyskanym i umorzonym Ğwiadectwom pochodzenia
z kogeneracji lub energii elektrycznej odpowiadającej uiszczonej opáacie zastĊpczej, w wykonanej caákowitej
rocznej sprzedaĪy energii elektrycznej przez dane przedsiĊbiorstwo energetyczne odbiorcom koĔcowym, wynosi
nie mniej niĪ:
A. Dla jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o áącznej mocy osiągalnej elektrycznej Ĩródáa
poniĪej 1 MW:
Udziaá iloĞciowy
0,8%

Rok
Druga poáowa 2007 roku

2,7%

2008

2,9%
3,1%
3,3%
3,5%

2009
2010
2011
2012

B. Dla innej niĪ jednostki kogeneracji okreĞlone w (A) powyĪej:
Udziaá iloĞciowy
16,5%

Rok
Druga poáowa 2007 roku

19,0%
20,6%
21,3%
22,2%
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KwotĊ opáaty zastĊpczej oblicza siĊ jako sumĊ: (i) iloczynu jednostkowej opáaty zastĊpczej (nie niĪszej niĪ 15%
i nie wyĪszej niĪ 110% Ğredniej ceny sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok poprzedni
ogáaszanej przez Prezesa URE (wyraĪonej w záotych za 1 MWh)) oraz iloĞci energii elektrycznej równej róĪnicy
pomiĊdzy iloĞcią energii elektrycznej wynikającą z obowiązku nabycia (dla jednostek kogeneracji
opalanych paliwami gazowymi lub o áącznej mocy osiągalnej elektrycznej Ĩródáa poniĪej 1 MW) i iloĞcią
energii elektrycznej wynikającą ze Ğwiadectw pochodzenia z kogeneracji, umorzonych przedsiĊbiorstwu
energetycznemu (wyraĪonej w MWh); oraz (ii) iloczynu jednostkowej opáaty zastĊpczej (nie niĪszej niĪ 15%
i nie wyĪszej niĪ 40% Ğredniej ceny sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok poprzedni
ogáaszanej przez Prezesa URE (wyraĪonej w záotych za 1 MWh)) oraz iloĞci energii elektrycznej równej róĪnicy
pomiĊdzy iloĞcią energii elektrycznej wynikającą z obowiązku nabycia (dla jednostek kogeneracji innych
niĪ opalanych paliwami gazowymi lub o áącznej mocy osiągalnej elektrycznej Ĩródáa poniĪej 1 MW) i iloĞcią
energii elektrycznej wynikającą ze Ğwiadectw pochodzenia z kogeneracji umorzonych przedsiĊbiorstwu
energetycznemu (wyraĪoną w MWh).
W przypadku nieprzestrzegania obowiązku nabycia i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia z kogeneracji lub
uiszczenia opáaty zastĊpczej Prezes URE wymierza karĊ, która nie moĪe byü niĪsza niĪ iloczyn: (i) liczby 1,3;
oraz (ii) róĪnicy pomiĊdzy opáatą zastĊpczą niezbĊdną do poniesienia w celu realizacji obowiązku i uiszczoną
opáatą zastĊpczą (wyraĪonych w záotych).
WysokoĞü kary pieniĊĪnej nie moĪe przekroczyü 15% przychodu osiągniĊtego w poprzednim roku podatkowym
przez ukaranego przedsiĊbiorcĊ, a jeĪeli kara pieniĊĪna związana jest z dziaáalnoĞcią prowadzoną na podstawie
koncesji, wysokoĞü kary nie moĪe przekroczyü 15% przychodu wynikającego z dziaáalnoĞci koncesjonowanej
osiągniĊtego w poprzednim roku podatkowym. NiezaleĪnie od kary pieniĊĪnej, o której mowa powyĪej Prezes
URE moĪe naáoĪyü karĊ pieniĊĪną na kierownika przedsiĊbiorstwa energetycznego, z tym, Īe kara ta moĪe byü
wymierzona w kwocie nie wiĊkszej niĪ 300% jego miesiĊcznego wynagrodzenia.
Prawa majątkowe wynikające ze Ğwiadectwa pochodzenia z kogeneracji są zbywalne i stanowią towar gieádowy,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 paĨdziernika 2000 r. o gieádach towarowych. Prowadzenie rejestru Ğwiadectw
pochodzenia z kogeneracji oraz organizacjĊ obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze Ğwiadectw
pochodzenia powierzono Towarowej Gieádzie Energii.

161

koĔcowego wykorzystania energii
Dyrektywa dotycząca poprawy efektywnoĞci

W dniu 5 kwietnia 2006 r. zostaáa uchwalona Dyrektywa 2006/32/WE dotycząca poprawy efektywnoĞci
koĔcowego wykorzystania energii przez uĪytkowników koĔcowych i usáug energetycznych. Celem Dyrektywy
2006/32/WE jest opáacalna ekonomicznie poprawa efektywnoĞci koĔcowego wykorzystania energii
w paĔstwach czáonkowskich, skuteczne zarządzanie popytem na energiĊ elektryczną oraz promocja
wykorzystania energii ze Ĩródeá odnawialnych. Realizacja powyĪszych celów ma przyczyniü siĊ do obniĪenia
zuĪycia energii oraz poziomu emisji dwutlenku wĊgla oraz innych gazów cieplarnianych.
Celem Dyrektywy 2006/32/WE jest opáacalna ekonomicznie poprawa efektywnoĞci koĔcowego wykorzystania
energii w paĔstwach czáonkowskich poprzez: (i) okreĞlenie celów orientacyjnych oraz stworzenie mechanizmów,
zachĊt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbĊdnych w celu usuniĊcia istniejących barier
rynkowych i niedoskonaáoĞci rynku utrudniających efektywne koĔcowe wykorzystanie energii; oraz
(ii) stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usáug efektywnoĞci energetycznych oraz dla
dostarczania odbiorcom koĔcowym innych Ğrodków poprawy efektywnoĞci energetycznej.
Jednym z mechanizmów realizacji celów dyrektywy moĪe byü tzw. system biaáych certyfikatów, tj. dokumentów
potwierdzających roszczenia uczestników rynku w związku z oszczĊdnoĞciami energetycznymi uzyskanymi
w efekcie stosowania Ğrodków poprawy efektywnoĞci energetycznej. System ten moĪe dotyczyü obowiązku
nabywania okreĞlonej iloĞci biaáych certyfikatów oraz dokonywania obrotu tymi dokumentami. Dyrektywa ta ma
zastosowanie, w szczególnoĞci, do podmiotów dostarczających Ğrodki poprawy efektywnoĞci energetycznej,
dystrybutorów energii, operatorów systemów dystrybucyjnych, przedsiĊbiorstw prowadzących detaliczną
sprzedaĪ energii oraz odbiorców koĔcowych. Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje paĔstwa czáonkowskie
do przyjĊcia i dąĪenia do osiągniĊcia krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczĊdnoĞci energii
w wysokoĞci 9% w dziewiątym roku stosowania tej dyrektywy. PaĔstwa czáonkowskie podejmują efektywne
kosztowo, wykonalne i rozsądne Ğrodki sáuĪące osiągniĊciu tego celu.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu prace nad ustawą regulującą efektywnoĞü energetyczną byáy na etapie przyjĊcia
zaáoĪeĔ do ustawy implementującej DyrektywĊ 2006/32/WE. W dniu 31 lipca 2007 r. Komitet Europejski Rady
Ministrów przyjąá Krajowy Plan DziaáaĔ dotyczący efektywnoĞci energetycznej (EEAP) stanowiący realizacjĊ
Dyrektywy 2006/32/WE. Krajowy Plan DziaáaĔ okreĞla cel indykatywny w zakresie oszczĊdnoĞci energii na rok
2016 wynoszący 53.452 GWh, który ma byü osiągniĊty w ciągu dziewiĊciu lat począwszy od 2008 roku.
Dokument okreĞla równieĪ tzw. poĞredni krajowy cel w zakresie oszczĊdnoĞci energii, przewidziany
do osiągniĊcia w 2010 roku wynoszący 11.878 GWh, który ma charakter orientacyjny i stanowi ĞcieĪkĊ
dochodzenia do osiągniĊcia celu przewidzianego na rok 2016 oraz umoĪliwia ocenĊ postĊpu w jego realizacji.
Ponadto w dokumencie przedstawiono zarys Ğrodków i programów oraz wynikających z nich dziaáaĔ
realizowanych bądĨ planowanych na szczeblu krajowym, sáuĪących do osiągniĊcia krajowych celów
indykatywnych.
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym produktów energetycznych
Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany prawa unijnego bĊdą miaáy wpáyw na rynek energii w Polsce. Zmiany
te nie zostaáy jednak w peáni odzwierciedlone w obowiązujących przepisach prawa polskiego. Zgodnie
z Dyrektywą 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej opodatkowaniu podlegają energia elektryczna
oraz wĊgiel. Dyrektywa 2003/96/WE przewiduje, Īe zasadniczo momentem powstania obowiązku podatkowego
jest moment dokonania sprzedaĪy energii elektrycznej przez sprzedawcĊ odbiorcy koĔcowemu. Natomiast
zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej przepisami prawa polskiego obowiązek ten powstaje,
gdy przedsiĊbiorstwo wprowadza energiĊ elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej. Dyrektywa
2003/96/WE okreĞla takĪe minimalne stawki akcyzy na energiĊ elektryczną, które w zaleĪnoĞci
od przeznaczenia energii, powinny wynosiü nie mniej niĪ 1 EUR/MWh w przypadku zuĪycia na potrzeby
gospodarstw domowych lub nie mniej niĪ 0,5 EUR/MWh przy zuĪyciu dla celów prowadzonej dziaáalnoĞci
gospodarczej. Stawka akcyzy na energiĊ elektryczną, zgodnie z Ustawą o Podatku Akcyzowym, wynosi obecnie
20 PLN/MWh. Na dzieĔ 1 paĨdziernika 2008 r. implementacja przepisów Dyrektywy 2003/96/WE znalazáa
odzwierciedlenie w Projekcie z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustawy o podatku akcyzowym przygotowanym przez
RadĊ Ministrów. W najbliĪszym czasie projekt ten powinien przejĞü do etapu prac parlamentarnych.
W rezultacie zmiany podmiotu zobowiązanego do naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego wytwórcy
energii elektrycznej bĊdą sprzedawali energiĊ elektryczną bez doliczania stawek akcyzy. Obowiązek podatkowy
z tytuáu zapáaty podatku akcyzowego bĊdzie ciąĪyü na przedsiĊbiorstwach obrotu.
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Ochrona Ğrodowiska



Prawo Ochrony ĝrodowiska wraz z aktami wykonawczymi zapewnia ochronĊ ziemi, powietrza i wody przed
zanieczyszczeniami oraz ochronĊ przed haáasem i polami elektromagnetycznymi. Prawo Ochrony ĝrodowiska
okreĞla w szczególnoĞci zasady: (i) ustalania warunków ochrony zasobów Ğrodowiska; (ii) ustalania
warunków wprowadzania substancji lub energii do Ğrodowiska i kosztów korzystania ze Ğrodowiska związanych
z tymi emisjami; (iii) udostĊpniania informacji o Ğrodowisku i jego ochronie; (iv) udziaáu spoáeczeĔstwa
w postĊpowaniu w sprawie ochrony Ğrodowiska; oraz (v) obowiązki organów administracji w zakresie ochrony
Ğrodowiska oraz odpowiedzialnoĞü i sankcje związane z ochroną Ğrodowiska.
Ograniczenia naáoĪone przez Prawo Ochrony ĝrodowiska dotyczą zarówno procesu inwestycyjnego, jak
i uĪytkowania juĪ istniejących instalacji przemysáowych mogących negatywnie oddziaáywaü na Ğrodowisko.
JeĞli dane przedsiĊwziĊcie inwestycyjne moĪe znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko lub okreĞlony obszar
to przed wydaniem decyzji w sprawie tego przedsiĊwziĊcia naleĪy uzyskaü decyzjĊ o uwarunkowaniach
Ğrodowiskowych. Dodatkowo, w takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaáywaniu
przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko. W przypadku napowietrznych linii elektroenergetycznych bĊdących
przedsiĊwziĊciami mogącymi znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko, decyzjĊ o Ğrodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje siĊ dla caáego przedsiĊwziĊcia realizowanego w granicach województwa. Wydanie
decyzji o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postĊpowania w sprawie oceny
oddziaáywania na Ğrodowisko.
PrzedsiĊbiorstwa energetyczne o mocy cieplnej Ĩródeá wyĪszej niĪ 50 MW, aby móc prowadziü dziaáalnoĞü,
są obowiązane uzyskaü pozwolenie zintegrowane, którego zakres obejmuje wszystkie elementy Ğrodowiska.
Instalacje, które wymagają pozwoleĔ zintegrowanych, muszą speániü wymagania w zakresie ochrony Ğrodowiska
wynikające z najlepszych dostĊpnych technik, a w szczególnoĞci nie mogą powodowaü przekroczenia
dopuszczalnego poziomu emisji. Eksploatacja instalacji lub urządzeĔ nie pociąga za sobą koniecznoĞci
uzyskania pozwoleĔ, jeĪeli nie powoduje przekroczenia okreĞlonych standardów emisyjnych. Oddziaáywanie
instalacji lub urządzenia nie powinno ponadto powodowaü pogorszenia stanu Ğrodowiska w znacznych
rozmiarach lub zagroĪenia Īycia lub zdrowia ludzi. Uzyskanie odpowiedniego pozwolenia jest wymagane
w zakresie eksploatacji instalacji powodujących: (i) wprowadzanie gazów lub pyáów do powietrza;
(ii) wprowadzanie Ğcieków do wód lub do ziemi; (iii) wytwarzanie odpadów.
Za korzystanie ze Ğrodowiska w ramach wielkoĞci okreĞlonych w pozwoleniu pobierana jest opáata. Prawo
Ochrony ĝrodowiska przewiduje odpowiedzialnoĞü cywilną, karną i administracyjną za naruszenie jej przepisów
lub decyzji wydanych na jej podstawie. Prawo Ochrony ĝrodowiska przewiduje w szczególnoĞci moĪliwoĞü:
(i) wstrzymania w okreĞlonym zakresie dziaáalnoĞci podmiotu w przypadku, gdy jego dziaáalnoĞü powoduje
pogorszenie stanu Ğrodowiska w znacznych rozmiarach lub zagraĪa Īyciu lub zdrowiu ludzi; oraz
(ii) wstrzymania uĪytkowania instalacji, w przypadku gdy dany podmiot narusza warunki decyzji okreĞlającej
wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgáoszenia albo dany podmiot wprowadza
substancje lub energie do Ğrodowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków.
Uprawnienia do emisji
W celu ograniczenia emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ustanowiony zostaá system
handlu uprawnieniami do emisji, który jest uregulowany w Ustawie o Handlu Uprawnieniami do Emisji. System
ten jest realizacją unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, który z kolei wynika z miĊdzynarodowego
porozumienia dotyczącego zmian klimatu i globalnego ocieplenia. Porozumienie na poziomie
miĊdzynarodowym zostaáo uregulowane w szczególnoĞci w Protokole z Kioto z 1997 roku, Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu z 1992 roku oraz Protokole Montrealskim z 1987 roku.
Na poziomie unijnym system zostaá uregulowany w szczególnoĞci w Dyrektywie 2003/87/WE ustanawiającej
program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty. Aktualnie wedáug
danych Sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (unfccc.int)
w wyniku ratyfikacji powyĪszych dokumentów ponad 181 paĔstw reprezentujących ponad 90% populacji Ğwiata
oraz Wspólnota Europejska uczestniczą w systemie uksztaátowanym przez Protokóá z Kioto.
Na mocy postanowieĔ Protokoáu z Kioto kraje, które zdecydowaáy siĊ na jego ratyfikacjĊ, zobowiązaáy siĊ
do redukcji do 2012 roku wáasnych emisji o 5,2% dwutlenku wĊgla, metanu, tlenku azotu, haloalkanów
i perfluorowĊglowodorów - gazów powodujących efekt cieplarniany. W przypadku niedoboru bądĨ nadwyĪki
emisji tych gazów, sygnatariusze umowy zobowiązali siĊ do zaangaĪowania siĊ w wymianĊ handlową polegającą
na odsprzedaĪy lub odkupieniu limitów od innych krajów.
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poza paĔstwami czáonkowskimi UE, równieĪ pozostaáych trzech
Unijny system handlu emisjami obowiązuje,

czáonków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. NorwegiĊ, IslandiĊ i Lichtenstein. Obecnie wedáug danych
europa.eu obejmuje on ponad 10.000 instalacji w energetyce i przemyĞle, na które áącznie przypada blisko
poáowa emisji dwutlenku wĊgla i 40% caákowitych emisji gazów cieplarnianych w UE.
Unijny system handlu emisjami dziaáa w ten sposób, Īe jest okreĞlany limit caákowitego poziomu dozwolonych
emisji. W ramach tego limitu moĪliwe jest kupowanie i sprzedawanie uprawnieĔ do emisji stosownie do potrzeb.
Dla kaĪdego okresu handlowego paĔstwa czáonkowskie opracowują krajowe plany rozdziaáu uprawnieĔ do
emisji (KPRU), które okreĞlają áączny poziom emisji objĊtych systemem oraz liczbĊ uprawnieĔ do emisji
otrzymywaną przez kaĪdą instalacjĊ w danym kraju. PrzedsiĊbiorstwa, które utrzymują emisje na poziomie
niĪszym od przyznanych uprawnieĔ, mogą sprzedaü nadwyĪki uprawnieĔ. Te instalacje, które nie są w stanie
utrzymaü emisji na poziomie zgodnym z przydziaáem uprawnieĔ, mogą wybraü albo podjĊcie dziaáaĔ na rzecz
zmniejszenia emisji, albo zakup dodatkowych uprawnieĔ do emisji na rynku (bądĨ teĪ poáączenie obu tych
rozwiązaĔ). System handlu emisjami w UE zostaá uruchomiony w 2005 roku, a pierwszy okres handlowy trwaá
trzy lata do koĔca 2007 roku. Drugi okres handlowy rozpocząá siĊ w 2008 roku i bĊdzie trwaá piĊü lat do koĔca
2012 roku.
W ramach systemu handlu emisjami paĔstwa czáonkowskie mogą zezwoliü swoim operatorom
na wykorzystywanie jednostek z tytuáu projektów sáuĪących redukcji emisji w krajach trzecich do rozliczania
wáasnych emisji w taki sam sposób, jak uprawnieĔ otrzymanych zgodnie z systemem unijnym. W styczniu
2008 roku Komisja Wspólnot Europejskich zaproponowaáa szereg zmian dotyczących unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji w celu zastąpienia nim krajowych planów emisji funkcjonujących w poszczególnych
paĔstwach czáonkowskich. Zmiany te obejmowaáy w szczególnoĞci: (i) wprowadzenie centralnego unijnego
planu rozdziaáu limitów uprawnieĔ do emisji zamiast 27 krajowych planów rozdziaáów; (ii) sprzedawanie
wiĊkszej czĊĞci uprawnieĔ (60+ %) w drodze licytacji przeprowadzanych przez paĔstwa czáonkowskie zamiast
rozdzielenia nieodpáatnie; oraz (iii) wáączenie dwóch nowych gazów (podtlenek azotu i perfluorowĊglowodór)
do systemu handlu emisjami.
W Polsce system handlu uprawnieniami do emisji implementuje Ustawa o Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Nadzór nad systemem sprawuje Minister Ochrony ĝrodowiska, a systemem administruje Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Zgodnie z Ustawą o Handlu Uprawnieniami do Emisji, przydziaáy uprawnieĔ do emisji (dla instalacji objĊtych
systemem) są ustalane w Krajowym Planie Rozdziaáu UprawnieĔ. Plan jest opracowywany oddzielnie dla
systemu krajowego oraz wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Plan dla systemu
wspólnotowego podlega zaakceptowaniu przez KomisjĊ Europejską. Po uzyskaniu akceptacji przez KomisjĊ
Europejską, plan ten jest nastĊpnie przyjmowany przez RadĊ Ministrów w formie zaáącznika do rozporządzenia
wykonującego UstawĊ o Handlu Uprawnieniami do Emisji. 1 lipca 2008 r. zostaáo przyjĊte Rozporządzenie
w Sprawie KPRU na lata 2008-2012.
Rozporządzenie w Sprawie KPRU zostaáo przyjĊte bez wymaganej przez UstawĊ o Handlu Uprawnieniami
do Emisji akceptacji Komisji Europejskiej. Z tego wzglĊdu jego publikacja zostaáa wstrzymana i w związku
z tym do dnia niniejszego Prospektu nie weszáo ono w Īycie.
Rozporządzenie w Sprawie KPRU na lata 2008-2012 przewiduje, Īe caákowita liczba uprawnieĔ do emisji
dwutlenku wĊgla na okres rozliczeniowy 2008-2012 bĊdzie wynosiáa 1.042.576.975. Limit uprawnieĔ do emisji
dwutlenku wĊgla przyznany dla sektora elektroenergetycznego wynosi 132.269.318 na kaĪdy rok w okresie
2008-2012.
Komisja Wspólnot Europejskich przyznaáa Polsce, na lata 2008-2012, 208,5 mln ton uprawnieĔ do emisji
dwutlenku wĊgla rocznie, co stanowi o 13% mniejszą roczną liczbĊ uprawnieĔ niĪ iloĞci przyznane Polsce
na lata 2005-2007 (na lata 2005-2007 Polsce przyznano uprawnienia w wysokoĞci 239,1 mln ton rocznie) oraz
o 16,5% mniejszą roczną liczbĊ uprawnieĔ niĪ wnioskowana przez PolskĊ (Polska wnioskowaáa o 284, 6 mln ton
rocznie). Polska zaskarĪyáa powyĪszą decyzjĊ do Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci. Na dzieĔ
niniejszego Prospektu sprawa ta nie zostaáa rozpatrzona.
Wymogi prawne w zakresie emisji SO2 oraz NOx
Zgodnie z Dyrektywą 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeĔ do powietrza z duĪych obiektów energetycznego spalania oraz Dyrektywą 2001/81/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów
zanieczyszczenia powietrza, jak równieĪ polskimi regulacjami prawnymi, Ĩródáa spalania muszą dotrzymywaü
stosownych standardów w zakresie emisji SO2 oraz NOx. W celu ograniczenia ich emisji w przyszáoĞci,
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zostaáy ustalone krajowe poziomy emisji dla SO2 oraz dla NOx, które
w Zaáączniku I do Dyrektywy 2001/81/WE

mają zostaü osiągniĊte przez poszczególne paĔstwa czáonkowskie do roku 2010. Krajowe poziomy emisji
stanowią maksymalną iloĞü substancji wyraĪoną w kilotonach, którą paĔstwo czáonkowskie moĪe emitowaü
w roku kalendarzowym.
JednoczeĞnie, wstĊpując do Unii Europejskiej Polska uzyskaáa okresy przejĞciowe dla imiennie wskazanych
instalacji, miĊdzy innymi dla Elektrowni Kozienice, zgodnie z którymi: (i) dla emisji SO2 nie stosuje siĊ
wartoĞci dopuszczalnych emisji w okresie do 31 grudnia 2015 r. dla piĊciu bloków 200 MW; a (ii) dla emisji
NOx nie stosuje siĊ wartoĞci dopuszczalnych emisji obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. (w obiektach o mocy
cieplnej spalania wyĪszej niĪ 500 MW) w okresie do 31 grudnia 2017 r. dla trzech bloków 200 MW i dwóch
bloków 500 MW. Pomimo wprowadzonych okresów przejĞciowych, w Traktacie Akcesyjnym wprowadzono
ogólne zastrzeĪenie, Īe w okresie przejĞciowym emisja SO2 oraz NOx ze wszystkich obiektów energetycznego
spalania nie moĪe przekroczyü w latach 2008-2012 nastĊpujących puáapów:
Limity dopuszczalnych emisji w latach 2008-2012
2008
Rodzaj emisji
SO2 ......................................................................................................................................
NOX .....................................................................................................................................

2010
w tys. ton rocznie
454
254

426
251

2012

358
239

PowyĪsze zastrzeĪenie powoduje, Īe sektor energetyczny w zasadzie nie moĪe korzystaü z przyznanych
mu derogacji.
Status prawny urządzeĔ sáuĪących do dystrybucji energii elektrycznej
Na dzieĔ niniejszego Prospektu, wáaĞciciel gruntu jest, co do zasady, jednoczeĞnie wáaĞcicielem budynków
i urządzeĔ związanych z gruntem w sposób trwaáy. Status urządzeĔ przesyáowych (sáuĪących do doprowadzania
lub odprowadzania wody, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeĔ) jest jednak
uregulowany w sposób odmienny. Tym samym, urządzenia sáuĪące do dystrybucji energii elektrycznej, o ile
wchodzą w skáad przedsiĊbiorstwa energetycznego, nie naleĪą do wáaĞciciela gruntu, a do przedsiĊbiorstwa
energetycznego. Regulacja ta, jak równieĪ jej interpretacja doprowadziáa na przestrzeni ostatnich lat do licznych
sporów pomiĊdzy wáaĞcicielami gruntów a przedsiĊbiorstwami energetycznymi. W związku z powyĪszym,
w ciągu ostatnich kilku lat prowadzone byáy prace nad zmianą Kodeksu Cywilnego w przedmiotowym zakresie.
Ostatecznie, w dniu 30 maja 2008 r. Sejm RP uchwaliá ustawĊ o zmianie Kodeksu Cywilnego, która rozszerzyáa
moĪliwoĞü umownego ksztaátowania statusu prawnego urządzeĔ przesyáowych (w tym urządzeĔ sáuĪących
do dystrybucji energii elektrycznej), a takĪe wprowadziáa nowy rodzaj sáuĪebnoĞci, tzw. sáuĪebnoĞü przesyáu.
Ustawa zostaáa opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2008 r. i weszáa w Īycie 3 sierpnia 2008 r.
Ustawa przewiduje, Īe w przypadku, gdy przedsiĊbiorstwo, w tym przedsiĊbiorstwo energetyczne, korzysta
z urządzeĔ przesyáowych (w tym sáuĪących do dystrybucji energii elektrycznej) wybudowanych ze Ğrodków
osoby trzeciej, tytuá prawny do takich urządzeĔ bĊdzie regulowaü umowa okreĞlająca równieĪ sposób
korzystania z takich urządzeĔ przez przedsiĊbiorstwo. JeĪeli przedsiĊbiorstwo odmówi zawarcia takiej umowy,
osobie, która poniosáa koszty budowy urządzeĔ, bĊdzie przysáugiwaáo roszczenie o nabycie wáasnoĞci urządzeĔ
przez przedsiĊbiorstwo. Z roszczeniem takim moĪe równieĪ wystąpiü samo przedsiĊbiorstwo.
Ponadto, dla zapewnienia przedsiĊbiorstwom dostĊpu do urządzeĔ przesyáowych (w tym sáuĪących
do dystrybucji energii elektrycznej) znajdujących siĊ na cudzej nieruchomoĞci, w celu ich naprawy bądĨ
konserwacji, wprowadzono nową instytucjĊ, tzw. sáuĪebnoĞü przesyáu. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu
Cywilnego, nieruchomoĞü bĊdzie moĪna obciąĪyü sáuĪebnoĞcią przesyáu na rzecz przedsiĊbiorstwa, które
zamierza wybudowaü lub którego wáasnoĞü stanowią urządzenia zlokalizowane na tej nieruchomoĞci.
PrzedsiĊbiorstwo bĊdzie mogáo korzystaü z nieruchomoĞci w zakresie zgodnym z przeznaczeniem ww. urządzeĔ.
SáuĪebnoĞü przesyáu bĊdzie ustanawiana na podstawie umowy miĊdzy wáaĞcicielem nieruchomoĞci
a przedsiĊbiorstwem. JeĪeli wáaĞciciel nieruchomoĞci odmówi ustanowienia sáuĪebnoĞci, a bĊdzie ona konieczna
do korzystania z urządzeĔ, przedsiĊbiorstwo bĊdzie mogáo, na drodze sądowej, Īądaü jej ustanowienia
za wynagrodzeniem. Sama sáuĪebnoĞü bĊdzie przechodziü na nabywcĊ przedsiĊbiorstwa bądĨ urządzeĔ,
natomiast wygaĞnie najpóĨniej wraz z likwidacją przedsiĊbiorstwa. Po wygaĞniĊciu sáuĪebnoĞci,
przedsiĊbiorstwo obowiązane bĊdzie usunąü urządzenia.
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OTOCZENIE RYNKOWE

Wybrane dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w niniejszym Rozdziale zostaáy przygotowane,
w szczególnoĞci, w oparciu o raport Agencji Rynku Energii S.A. przygotowany na zlecenie Spóáki na potrzeby
niniejszego Prospektu, jak równieĪ na podstawie informacji zaczerpniĊtych ze Ĩródeá publicznie dostĊpnych
(Eurostat, Economist Intelligence Unit, Bloomberg), publikacji branĪowych, a takĪe wewnĊtrznych analiz lub
raportów. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski zostaáy zaczerpniĊte gáównie z informacji
publikowanych przez Gáówny Urząd Statystyczny i Urząd Regulacji Energetyki, oraz innych polskich publikacji
rządowych. ħródáo pochodzenia informacji zewnĊtrznych podawane jest kaĪdorazowo w przypadku uĪycia takich
informacji w niniejszym Prospekcie. W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, informacje
te zostaáy dokáadnie powtórzone, jak równieĪ w zakresie, w jakim Spóáka jest w stanie stwierdziü oraz ustaliü
na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominiĊto Īadnych faktów, których pominiĊcie
mogáoby skutkowaü wprowadzeniem w báąd lub spowodowaü nieĞcisáoĞci. Nie zamierzamy i nie zobowiązujemy
siĊ do uaktualniania danych dotyczących branĪy lub rynku, zaprezentowanych w niniejszym Prospekcie,
z zastrzeĪeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Historia
Sektor elektroenergetyczny jest w trakcie znaczących przeksztaáceĔ. Aktualna struktura rynku zostaáa w duĪym
stopniu uksztaátowana przez zmiany dokonane w ciągu ostatnich dziesiĊciu lat. Zmiany te byáy zapoczątkowane
wejĞciem w Īycie w 1997 roku nowej ustawy regulującej rynek elektroenergetyczny, tj. Prawa Energetycznego.
Nowemu ustawodawstwu towarzyszyáy procesy demonopolizacji paĔstwowego sektora elektroenergetycznego
obejmujące jego podziaá na podsektory wytwarzania, przesyáu, dystrybucji oraz obrotu energią. Dodatkowo
niektóre spóáki zostaáy skonsolidowane. W latach 2002-2004 spóáki dostarczające energiĊ zostaáy
skonsolidowane w cztery grupy energetyczne: ENEA, EnergiaPro, Enion i Energa. W 2005 roku zostaáy podjĊte
próby skonsolidowania w ramach Wschodniej Grupy Energetycznej spóáek dystrybucyjnych dziaáających
na obszarze wschodniej Polski, przy czym konsolidacja ta ostatecznie nie zostaáa dokonana. NastĊpnie w latach
2006-2008 nastąpiáa dalsza konsolidacja uczestników rynku, co doprowadziáo do powstania czterech
skonsolidowanych grup: ENEA, Tauron, Polska Grupa Energetyczna oraz ENERGA. Liberalizacja polskiego
sektora energetycznego dokonaáa siĊ gáównie poprzez otwarcie siĊ na zwiĊkszoną konkurencjĊ oraz
wprowadzenie zasady TPA. Ponadto z dniem 1 lipca 2004 r. nastąpiáo wydzielenie operatora systemu
przesyáowego (zgodnie z wymogami Dyrektywy 2003/54/WE), którym zostaá PSE-Operator S.A., a nastĊpnie
z dniem 30 czerwca 2007 r. nastąpiáo wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych ze struktur spóáek
zajmujących siĊ obrotem i dystrybucją energii oraz z dniem 1 kwietnia 2008 r. przedterminowe rozwiązanie
KDT zgodnie z Ustawą o Rozwiązaniu KDT. PowyĪszym zmianom towarzyszyáo przejĞcie od cen regulowanych
poprzez zatwierdzanie taryf przedsiĊbiorstw energetycznych przez Prezesa URE do czĊĞciowego ich uwolnienia
jak równieĪ wydzielenie operatora systemu przesyáowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych
z przedsiĊbiorstw zintegrowanych pionowo.
Informacje ogólne
Wedáug BP Statistical Review of World Energy 2008, polski sektor energetyczny jest szóstym najwiĊkszym
w Unii Europejskiej pod wzglĊdem caákowitej produkcji energii elektrycznej wedáug danych za 2007 rok.
W okresie ostatnich piĊciu lat krajowe zuĪycie energii elektrycznej wzrosáo w Polsce ze 141,5 TWh w 2003 roku
do 154,0 TWh w 2007 roku, co oznacza Ğrednią roczną stopĊ wzrostu w tym okresie na poziomie 2,2%. Wedáug
Economist Intelligence Unit, w tym samym okresie Ğrednia roczna stopa wzrostu zuĪycia energii elektrycznej
w krajach Europy Zachodniej wynosiáa 1,9% (dotyczy krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Irlandia, Wáochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania).
WskaĨnik krajowego zuĪycia energii elektrycznej na osobĊ wzrósá z 3,7 MWh w 2003 roku do 4,0 MWh
w 2007 roku. Wpáyw na powyĪsze miaáo wiele czynników, w szczególnoĞci wzrost PKB i wyrównywanie
róĪnicy w zuĪyciu energii elektrycznej z innymi paĔstwami europejskimi. W roku 2007 (wedáug danych
Economist Intelligence Unit za 2007 rok) Ğrednie zuĪycie energii elektrycznej na osobĊ w Polsce byáo o okoáo
40% niĪsze niĪ Ğrednie zuĪycie w krajach Europy Zachodniej (dotyczy krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Wáochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Wielka Brytania). Wedáug danych ARE krajowe zuĪycie energii elektrycznej na osobĊ moĪe wzrosnąü o okoáo
40-50% do roku 2023.
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PoniĪsza tabela przedstawia wzrost zuĪycia energii elektrycznej w Polsce z podziaáem na odbiorców w latach
2005-2007 oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
2005

2006

2007

GWh

GWh

GWh

Okres szeĞciu
miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
GWh

Dynamika
2005 - 2007
%

ZuĪycie w kraju w tym:
Przemysá w tym: ..........................................
potrzeby energetyczne elektrowni: .......
pomp. wody w el. szczyt.-pomp. ...........
Budownictwo ..............................................
Rolnictwo* ..................................................
Transport .....................................................
Pozostali odbiorcy w tym: ...........................
lokale mieszkalne** .............................
Straty ...........................................................

131186
74392
13449
2207
523
417
5845
52216
26336
14563

136685
77208
14213
1399
573
404
4426
55458
27549
14021

139535

71665

6,4

13964
888
788
389
5593
55202
27486
14416

6440
425
5447

3,8
(59,8)
50,7
(6,7)
(4,3)
5,7
4,4
(1,0)

ZuĪycie ogóáem ..........................................

145749

150706

153951

77112

5,6

* tylko duĪe gospodarstwa rolne
** áącznie z maáymi gospodarstwami rolnymi
ħródáo: ARE

Wedáug danych ARE w 2007 roku áączne zuĪycie energii elektrycznej w Polsce wyniosáo 154,0 TWh. Do
najwiĊkszych segmentów odbiorców energii elektrycznej naleĪaáy przemysá i lokale mieszkalne, których udziaáy
w zuĪyciu krajowym, wedáug danych ARE, wyniosáy w 2007 roku odpowiednio 50% i 18%. W okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. áączne zuĪycie energii elektrycznej w Polsce wyniosáo 77,1 TWh.
W najbliĪszych latach prognozowany jest dalszy wzrost zuĪycia energii elektrycznej. Wedáug danych ARE
krajowe zuĪycie energii elektrycznej wzroĞnie do roku 2023 o okoáo 60%.
W roku 2007 sprzedaĪ energii elektrycznej (w ujĊciu iloĞciowym) wedáug danych ARE wyniosáa 143,3 TWh,
w tym 31,8% stanowiáa sprzedaĪ w ramach KDT. Udziaá KDT osiągnąá maksimum przekraczające 50%
sprzedaĪy ogóáem w roku 2005, po czym zacząá spadaü wraz z wygasaniem niektórych kontraktów. W okresie
trzech miesiĊcy zakoĔczonym 31 marca 2008 r. udziaá KDT wyniósá 29% sprzedaĪy ogóáem. KDT wygasáy
z dniem 1 kwietnia 2008 r. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. sprzedaĪ energii
elektrycznej (w ujĊciu iloĞciowym wedáug danych ARE wyniosáa 68,0 TWh.
Handel hurtowy energią elektryczną na polskim rynku odbywaá siĊ w minionych latach gáównie w ramach KDT
oraz na podstawie kontraktów krótko- i Ğrednioterminowych. W roku 2007 wedáug danych ARE, znacznie
niĪszy, niĪ w innych krajach UE, byá udziaá energii sprzedawanej na gieádzie (0,3%), natomiast stosunkowo
wysoki byá udziaá obrotu energią na rynku bilansującym (6,2%). W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. udziaá energii sprzedawanej na gieádzie wyniósá 0,2%, a udziaá obrotu energią na rynku
bilansującym 6,8%. W tym kontekĞcie Ustawa o Rozwiązaniu KDT bĊdzie wpáywaü w najbliĪszym czasie
na ksztaát i rozwój konkurencji na polskim rynku energii elektrycznej. Patrz Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” „Rozwiązanie KDT”.
PoniĪsza tabela prezentuje kierunki sprzedaĪy energii elektrycznej przez elektrownie i elektrociepáownie
zawodowe w roku 2007 oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
2007
PrzedsiĊbiorstwa obrotu .....................................................................................................
Kontrakty dáugoterminowe.................................................................................................
Spóáki dystrybucyjne ..........................................................................................................
Rynek bilansujący...............................................................................................................
Odbiorcy koĔcowi ..............................................................................................................
Gieáda..................................................................................................................................
Razem ................................................................................................................................

39,63%
31,80%
18,61%
6,23%
3,39%
0,34%
100,00%

Okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r
75,67%
15,52%
6,81%
1,78%
0,21%
100,00%

ħródáo: ARE

PoniĪsza tabela przedstawia Ğrednie ceny sprzedaĪy energii elektrycznej spóáek wytwórczych w latach
2003-2007.
PLN/MWh
W ramach KDT ......................................
Poza KDT, w tym: .................................
Spóáki dystrybucyjne ...........................

2003
166,68
123,84
120,10

2004
160,29
118,69
118,48

2005
183,64
116,44
116,97
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2006
170,69
119,20
118,76

2007
176,63
127,20
127,57

Dynamika 2007/2003
105,97
102,71
106,22

PLN/MWh

PrzedsiĊbiorstwa obrotu .....................
Rynek gieádowy ...................................
Rynek bilansujący ...............................

2003 
118,48
114,80
153,67

2004
112,57
113,42
133,68

2005
111,23
117,38
135,62

2006
116,65
136,60
133,24

2007
125,32
124,99
132,83

Dynamika 2007/2003
105,77
108,88
86,44

Razem .....................................................

143,83

139,08

137,78

138,46

142,79

99,28

ħródáo: URE

Na poziom Ğredniej ceny istotnie wpáynĊáa cena energii sprzedawanej w ramach KDT (wedáug danych URE
ponad 175 PLN/MWh w 2007 roku). W czĊĞci rynku poza segmentem kontraktów dáugoterminowych Ğrednie
ceny energii ksztaátowaáy siĊ na poziomie 127,20 zá/MWh, czyli wzrosáy o 6,7% w stosunku do cen z roku
poprzedzającego. RóĪnica pomiĊdzy Ğrednią ceną energii elektrycznej sprzedawanej w ramach KDT a Ğrednią
ceną energii sprzedawanej poza KDT wyniosáa 49,43 PLN. Spadek cen zanotowano jedynie w sprzedaĪy
na gieádzie í o 8,5% w stosunku do 2006 roku przy Ğredniej cenie 124,99 PLN/MWh. Wedáug danych URE,
w segmencie sprzedaĪy do przedsiĊbiorstw obrotu zaobserwowano wzrost o 7,4%, zaĞ Ğrednia cena wynosiáa
125,32 PLN/MWh.
PoniĪsza tabela prezentuje obecną strukturĊ sprzedaĪy energii elektrycznej przez spóáki obrotu w drugiej
poáowie 2007 roku (TWh).
Odbiorcy niekorzystający z prawa wyboru sprzedawcy ................................................................................................................................
Operatorzy systemów dystrybucyjnych .........................................................................................................................................................
Odbiorcy korzystający z prawa wyboru sprzedawcy.....................................................................................................................................
Spóáki obrotu ..................................................................................................................................................................................................
Rynek bilansujący ..........................................................................................................................................................................................
Inne spóáki sieciowe .......................................................................................................................................................................................
Eksport............................................................................................................................................................................................................
Towarowa Gieáda Energii .............................................................................................................................................................................
Pozostali odbiorcy ..........................................................................................................................................................................................
Razem ............................................................................................................................................................................................................

II póárocze 2007 r.
77,8%
10,8%
6,1%
1,9%
1,4%
1,3%
0,4%
0,1%
0,2%
100,0%

ħródáo: ARE

Rynek energii elektrycznej
Sektor energii elektrycznej obejmuje nastĊpujące rodzaje dziaáalnoĞci: wytwarzanie, przesyáanie, dystrybucjĊ
oraz obrót energią elektryczną.
Wytwarzanie energii elektrycznej
DziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania energii elektrycznej jest prowadzona przez elektrownie oraz
elektrociepáownie. Prowadzenie tej dziaáalnoĞci wymaga uzyskania stosownej koncesji. Wytwórcy energii mogą
sprzedawaü energiĊ zarówno do przedsiĊbiorstw obrotu, jak i do odbiorców koĔcowych. W ramach wytwarzania
energii elektrycznej moĪna wyróĪniü nastĊpujące podgrupy wytwarzania energii elektrycznej: (i) wytwórców
energii ze Ĩródeá konwencjonalnych (tzw. energii czarnej), którzy wykorzystują paliwa konwencjonalne takie
jak wĊgiel; (ii) wytwórców energii w kogeneracji wĊglowej (tzw. energii czerwonej) oraz kogeneracji gazowej
(tzw. energii Īóátej); oraz (iii) wytwórców energii ze Ĩródeá odnawialnych (tzw. energii zielonej), którzy
wykorzystują Ĩródáa odnawialne takie jak spalanie biomasy, energiĊ z wiatru, czy energiĊ sáoneczną. W Polsce,
w odniesieniu do czerwonej, Īóátej oraz zielonej energii, istnieją szczególne regulacje prawne, w tym miĊdzy
innymi dotyczące obowiązku odbioru albo zakupu takiej energii.
Na koniec 2007 roku krajowa áączna moc osiągalna do produkcji energii elektrycznej wynosiáa 35.166 MW,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 34.843 MW. PoniĪsza tabela prezentuje
zestawienie osiągalnej mocy wytwórczej oraz produkcji energii elektrycznej z podziaáem na Ĩródáa wytwarzania
(dane za 2006 i 2007 rok).
Moc
2006

Produkcja

2007

Dynamika
2007/2006

MW
Elektrownie zawodowe .........................
cieplne w tym: ...................................
wĊgiel kamienny ............................
w tym: elektrociepáownie .........
wĊgiel brunatny ..............................
gaz ..................................................
wodne.................................................

32.504
30.246
20.595
4.717
8.819
828
2.258

32.620
30.362
20.692
4.804
8.819
847
2.258

100,4
100,4
100,5
101,8
100,0
102,3
100,0
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2006

2007
GWh

153.015
150.245
91.083
20.113
53.464
4.543
2.770

150.669
148.024
90.926
20.302
51.051
4.411
2.645

Dynamika
2007/2006
98,5
98,5
99,8
100,9
95,5
97,1
95,5



Moc
2007



2006

Dynamika
2007/2006

MW

Produkcja
2007

2006
GWh

Dynamika
2007/2006

w tym elektrownie szczytowopompowe ........................................
Elektrownie przemysáowe .....................
Pozostaáe1) ............................................

1.406

1.406

100,0

978

580

59,3

2.252
283

2.118
428

94,0
151,2

8.062
615

7.824
961

97,0
156,3

RAZEM ................................................

35.039

35.166

100,4

161.692

159.453

98,6

w tym Ĩródáa odnawialne.......................

1.161

1.313

113,1

4.213

5.384

127,8

1)

ħródáa odnawialne dziaáające poza strukturami przedsiĊbiorstw sieciowych.

ħródáo: ARE

Obrót energią elektryczną
Obrót energią elektryczną polega na zakupie energii elektrycznej od wytwórców lub przedsiĊbiorstw obrotu
i sprzedaĪy tej energii innym przedsiĊbiorstwom obrotu lub odbiorcom koĔcowym zuĪywającym energiĊ
na potrzeby wáasne. Prowadzenie tej dziaáalnoĞci wymaga uzyskania stosownej koncesji wydawanej przez
Prezesa URE. PrzedsiĊbiorstwa obrotu mogą nabywaü oraz sprzedawaü energiĊ elektryczną od i do dowolnie
wybranych podmiotów oraz mają prawo dostĊpu do sieci przesyáowych i dystrybucyjnych na równych zasadach.
Zgodnie z obowiązującą zasadą wszyscy odbiorcy w Polsce mają prawo swobodnego wyboru podmiotu, który
bĊdzie sprzedawaá im energiĊ elektryczną.
Prawo Energetyczne ustanawia tzw. sprzedawcĊ z urzĊdu, którym jest przedsiĊbiorstwo energetyczne
posiadające koncesjĊ na obrót energią elektryczną, Ğwiadczące usáugi kompleksowe, na podstawie umowy
dotyczącej zarówno sprzedaĪy jak i dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z Dyrektywą 2003/54/WE.
Definiuje ona usáugĊ kompleksową jako usáugĊ sprzedaĪy i dostawy energii elektrycznej o okreĞlonej jakoĞci
i w rozsądnych, áatwo i wyraĨnie porównywalnych i przejrzystych cenach odbiorcom energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Sprzedawców z urzĊdu wyáania
Prezes URE w drodze przetargu lub, w okreĞlonych sytuacjach, w drodze decyzji administracyjnej.
Na rynku polskim funkcjonuje wiele przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ obrotem energią elektryczną. Wedáug
informacji opublikowanych przez URE na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. przedsiĊbiorstwa energetyczne w Polsce
posiadaáy 319 waĪnych koncesji na prowadzenie obrotu energią elektryczną. NajwiĊkszymi uczestnikami rynku
są jednak spóáki obrotu dziaáające w ramach skonsolidowanych grup energetycznych powstaáych w latach 20062008, tj. w ramach: ENEA, PGE, Tauron i Energa oraz dziaáające w Polsce Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
i RWE Stoen S.A. àączny udziaá powyĪszych podmiotów stanowi 78,3% zuĪycia energii w 2007 roku w Polsce.
Hurtowy obrót energią odbywa siĊ przede wszystkim w segmencie kontraktów dwustronnych, a takĪe
na platformach obrotu energią oraz na Towarowej Gieádzie Energii.
Uczestnicy rynku zawierają umowy sprzedaĪy energii okreĞlające iloĞci i ceny energii w kaĪdej godzinie doby,
tygodni, miesiĊcy lub lat. W ramach segmentu kontraktowego przedsiĊbiorstwa obrotu prowadzą równieĪ
platformy obrotu, w ramach których sprzedawana jest energia elektryczna. Prawo Energetyczne zawiera
regulacje dotyczące zakresu postanowieĔ umowy sprzedaĪy energii. W ramach segmentu kontraktowego
realizowana jest najwiĊksza czĊĞü obrotu energią elektryczną. Wedáug danych ARE za rok 2006 udziaá segmentu
kontraktowego w caákowitej iloĞci energii elektrycznej sprzedanej w energetyce zawodowej wyniósá okoáo 57%,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. okoáo 75,67%. Wáączając w to energiĊ sprzedaną
w ramach KDT to caákowity segment kontraktowy obejmowaá ponad 94% energii elektrycznej w obrocie
na rynku hurtowym, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 92,97%.
Segment Towarowej Gieády Energii (TGE) jest segmentem gieádowego obrotu energią. Handel energią na TGE
odbywa siĊ gáównie na Rynku Dnia NastĊpnego, gdzie notowania odbywają siĊ codziennie, na dzieĔ przed dobą,
kiedy ma miejsce fizyczna dostawa energii. Na TGE funkcjonowaá równieĪ (aktualnie rynek ten zostaá
zawieszony) rynek terminowy, gdzie prowadzone byáy operacje finansowe bez fizycznej dostawy energii
elektrycznej gáównie w celu zabezpieczenia przed zmianami cen energii w przyszáoĞci. Ponadto na TGE
funkcjonują: (i) rynek praw majątkowych potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej ze Ĩródeá
odnawialnych albo z wysokosprawnej kogeneracji; oraz (ii) rynek uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla. Udziaá
TGE w krajowym hurtowym obrocie energią wedáug danych ARE wynosi okoáo 0,2%.
Dystrybucja energii elektrycznej
Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej
dostarczania odbiorcom (z dystrybucji energii wyáączona jest jej sprzedaĪ). Dystrybucja energii jest dokonywana
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sieciami wysokich (110 kV), Ğrednich
 (od 1 kV do 110 kV) oraz niskich (do 1 kV) napiĊü, a za prowadzenie
ruchu, eksploatacjĊ i rozwój tych sieci odpowiada wáaĞciwy operator systemu dystrybucyjnego. DziaáalnoĞü
dystrybucyjna jest prowadzona na podstawie wydawanych przez Prezesa URE koncesji na dystrybucjĊ energii
elektrycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, w zakresie okreĞlonym w Prawie Energetycznym, powinni
byü niezaleĪni w zakresie formy prawnej, organizacji i zarządzania od innych dziedzin dziaáalnoĞci
niezwiązanych z dystrybucją energii. Operatorzy systemu dystrybucyjnego są wyznaczani przez Prezesa URE,
na wniosek wáaĞciciela sieci dystrybucyjnej, na czas okreĞlony, nie dáuĪszy niĪ okres obowiązywania koncesji.
Prezes URE okreĞla jednoczeĞnie obszar, na którym dany operator bĊdzie wykonywaá dziaáalnoĞü gospodarczą.
Od dnia 1 lipca 2007 r. Prezes URE wyznaczyá czternastu operatorów systemów dystrybucyjnych:
(i) ENEA Operator; (ii) Vattenfall Distribution Poland S.A.; (iii) RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; (iv) Enion
Grupa Tauron S.A. i EnergiaPro Grupa Tauron S.A. naleĪące do grupy energetycznej Tauron – Polska
Energia S.A.; (v) ENERGA Operator S.A. naleĪący do grupy energetycznej Energa; oraz (vi) oĞmiu operatorów
systemów dystrybucyjnych naleĪących do grupy energetycznej PGE.
Dodatkowo Prezes URE wyznaczyá na operatorów systemu dystrybucyjnego równieĪ piĊciu operatorów
systemu dystrybucyjnego dziaáających na obszarze wáasnych lokalnych sieci.
PoniĪsza mapa prezentuje zasiĊg terytorialny wyznaczonych OSD naleĪących do poszczególnych grup
energetycznych.

Sáupsk
GdaĔsk

I. (5)
II. (5/0)

Szczecin

ENEA Operator Sp. z o.o.
Gorzów
Wielkopolski

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
I. (0)
II. (3/531)

Biaáystok

ToruĔ

Bydgoszcz

I. (2)
II. (2/0)

àZE Dystrybucja
Sp. z o.o.

Elbląg

Olsztyn
ENERGA- Operator
S.A.

Koszalin

I. (3)
II. (4/5)

Páock

PoznaĔ

ZEW-T
Dystrybucja Sp. z o.o.

Zielona Góra

Warszawa
Kalisz

I. (0)
II. (2/0)
Jelenia
Góra

Legnica

Wrocáaw

EnergiaPro KE S.A.
Waábrzych

RWE Stoen
Operator Sp. z o.o.

I. (5)
II. (9/2)

I. (1)
II. (2/0)

àódĨ

LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o.
ZE àódĨ-Teren S.A. ZEORK
I. (0)
I. (3)
Dystrybucja
II. (1/1)
II. (3/0)
Lublin
Sp. z o.o.
I. (4)
II. (4/0)

CzĊstochowa

SkarĪyskoRZE Dystrybucja
Kamienna
Sp. z o.o.

Opole
BĊdzin
Gliwice

ENION
Vattenfall
BielskoBiaáa I. (13)
Distribution Poland S.A.
I. (10)
II. (11/1)

Tarnów

Kraków

I. (1)
II. (1/0)

Rzeszów

ZamoĞü

ZKE Dystrybucja Sp. z o.o.
I. (2)
II. (3/0)

S.A.

II. (13/1)

granice spóáek dystrybucyjnych
przed konsolidacją

I - okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
II - okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.
( ) - liczba odbiorców TPA (w II okresie podano liczbĊ odbiorców TPA grup taryfowych A,B,C / gospodarstwa domowe)

Wedáug danych ARE z 2006 roku sieci dystrybucyjne w Polsce stanowią ponad 750 tys. kilometrów linii
dystrybucyjnych, z czego ponad 8,1 tys. km są to linie 220 kV, 32,3 tys. km to linie 110 kV, 297,1 tys. km są to
linie 1-60 kV, a 416,6 tys. km są to linie do 1 kV. Sieü dystrybucyjna w Polsce wymaga rozbudowy i gruntownej
modernizacji. Wedáug danych szacunkowych opublikowanych przez ARE, modernizacji wymaga 20% sieci
Ğrednich napiĊü oraz ponad 50% sieci niskich napiĊü, a koszt takiej modernizacji wyniesie okoáo 9,5 mld EUR.
W 2005 roku nakáady inwestycyjne na sieü dystrybucyjną wynosiáy 2,4 mld PLN, natomiast w latach 2006
i 2007 nakáady te wynosiáy po 2,5 mld PLN. Wedáug danych ARE, inwestycje przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych
polegają gáównie na rozbudowie sieci i przyáączy oraz modernizacji najstarszych elementów sieci.
Straty sieciowe
Straty energii elektrycznej obejmują: straty techniczne oraz straty handlowe (związane z nielegalnym poborem
energii oraz wynikające z báĊdów przyrządów pomiarowych, niejednoczesnoĞci odczytów czy stosowanych
systemów inkasa). Zmniejszenie strat energii na niskim napiĊciu w ostatnich latach to skutek dziaáaĔ spóáek
dystrybucyjnych w kierunku modernizacji sieci oraz ograniczenia nielegalnego poboru energii. W tabeli poniĪej
przedstawiono wskaĨniki strat w sieciach w Polsce (%) w latach 2003-2007.
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2003

Rok
2005

2004

2006

2007

NapiĊcie
400 kV ........................................................................................................
220 kV ........................................................................................................
110 kV ........................................................................................................
SN ...............................................................................................................
nn ................................................................................................................

1,85
1,89
2,24
4,26
11,65

1,83
2,08
2,21
4,29
10,97

1,69
2,08
2,90
3,86
10,27

1,71
2,07
2,79
3,89
8,88

1,5
1,9
1,8
4,0
9,0

RAZEM .....................................................................................................

10,53

10,27

10,22

9,73

9,1

ħródáo: ARE

W celu porównania wielkoĞci strat w Polsce i w innych krajach UE, w niniejszym Prospekcie, odniesiono
wielkoĞü strat do zuĪycia energii elektrycznej w poszczególnych krajach (wedáug danych Eurostatu). Niewielka
róĪnica w wielkoĞci strat dla Polski wedáug Eurostatu i wedáug baz danych ARE (przygotowywanych
dla OECD), wynika gáównie z innej prezentacji informacji o zuĪyciu energii w elektrowniach szczytowopompowych. W roku 2005 wskaĨnik strat w Polsce byá wyĪszy niĪ Ğrednio w UE i wyniósá 10,1 % (w roku 2006
poziom ten zmniejszyá siĊ do 9,3%). NajniĪszy poziom wskaĨnika odnotowano w Danii, specyfika tego kraju
polega na wysokim udziale produkcji energii z kogeneracji, a lokalny charakter polegający na zuĪyciu energii
w miejscu jej wytworzenia, przyczynia siĊ miĊdzy innymi do zmniejszenia strat przesyáu. W tabeli poniĪej
przedstawiono straty sieciowe energii elektrycznej w wybranych krajach UE 2003-2006.
2003
Kraj

GWh

UE-27: .................................................................................... 215.375
Buágaria...................................................................................
6.026
5.087
Czechy ....................................................................................
Dania .......................................................................................
2.049
1.192
Estonia ....................................................................................
Francja .................................................................................... 31.749
Grecja ......................................................................................
4.953
Hiszpania ................................................................................ 22.527
Niemcy .................................................................................... 26.968
Polska ..................................................................................... 14.460
Rumunia..................................................................................
6.079
1.939
Sáowacja..................................................................................
Wáochy.................................................................................... 20.870
4.240
WĊgry .....................................................................................
Wielka Brytania ...................................................................... 32.070

2004
%

GWh

6,77
16,36
7,64
5,44
14,43
6,41
8,26
8,62
4,56
10,34
11,14
6,75
6,18
10,32
8,07

224.168
5.092
5.084
1.810
1.112
31.734
5.199
24.070
34.185
14.431
6.056
1.318
20.868
3.980
34.084

2005
%
6,9
14,34
7,47
4,82
13,07
6,26
8,44
8,78
5,63
10,07
10,95
4,61
6,11
9,67
8,52

GWh
220,.28
4.883
5.027
1.557
1.103
31.825
5.598
25.960
29.328
14.563
5.844
1.687
20.626
3.941
32.219

2006
%

GWh

6,71
13,42
7,25
4,13
12,83
6,24
8,86
8,97
4,82
10,10
10,35
6,01
5,96
9,39
7,94

216.437
4.907
4.885
1.460
1.077
31.811
5.100
25.972
28.804
14.021
6.510
1.399
19.926
3.964
30.998

%
6,51
13,02
6,88
3,76
11,99
6,29
7,92
8,78
4,69
9,36
11,16
4,84
5,65
9,20
7,71

ħródáo: Eurostat, ARE

Przesyáanie energii elektrycznej
Przesyáanie energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej sieciami przesyáowymi w celu ich
dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyáączonym do sieci przesyáowych (z przesyáu energii
wyáączona jest jej sprzedaĪ). Przesyáanie energii jest dokonywane sieciami najwyĪszych (220 kV, 400 kV
i wiĊcej) napiĊü, a za prowadzenie ruchu, eksploatacjĊ i rozwój tych sieci odpowiada operator systemu
przesyáowego. Przesyáanie energii elektrycznej jest dziaáalnoĞcią regulowaną odbywającą siĊ na podstawie
koncesji wydawanej przez Prezesa URE. Operator systemu przesyáowego, w zakresie okreĞlonym w Prawie
Energetycznym, powinien byü niezaleĪny w zakresie formy prawnej, organizacji i zarządzania od innych
dziedzin dziaáalnoĞci niezwiązanych z przesyáaniem energii. Operator systemu przesyáowego jest wyznaczany
przez Prezesa URE, na czas okreĞlony, nie dáuĪszy niĪ okres obowiązywania koncesji.
Z dniem 1 lipca 2004 r. ze struktur Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. nastąpiáo wydzielenie operatora
systemu przesyáowego, którym zostaá PSE-Operator S.A. W ten sposób nastąpiáo oddzielenie krajowego obrotu
energią elektryczną od dziaáalnoĞci przesyáowej. PSE-Operator S.A. zarządza siecią przesyáową o áącznej
dáugoĞci okoáo 13 tys. km. Konfiguracja istniejących sieci przesyáowych nie jest jednak korzystna, poniewaĪ
poáączenia miĊdzy póánocą i poáudniem kraju są sáabe. Jedynie region Ğląski jest dobrze wyposaĪony w sieci
przesyáowe. SáaboĞü infrastruktury przesyáowej w póánocnych obszarach kraju stanowi barierĊ dla przyáączania
nowych farm wiatrowych, które znajdują siĊ w budowie lub są planowane. PSE-Operator S.A. odpowiedzialny
jest miĊdzy innymi za bilansowanie systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym poprzez rynek
bilansujący.
Polska przesyáowa sieü elektroenergetyczna jest poáączona w systemie UCTE (Union for the Co-ordination of
Transmission of Electricity – Stowarzyszenie Operatorów Systemów Przesyáowych Europy ĝrodkowej) co daje,
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w razie dostĊpnoĞci odpowiednich mocy przesyáowych w obrocie transgranicznym, moĪliwoĞü wymiany
miĊdzysystemowej. W ramach istniejącego planu rozbudowy do 2020 roku poáączeĔ z innymi krajami
przewidywane są w szczególnoĞci inwestycje budowy lub rozbudowy linii pomiĊdzy nastĊpującymi krajami:
Niemcy (budowa szeĞciu linii 400 kV), Czechy (rozbudowa i modernizacja trzech linii 400 kV i jednej linii
220 kV), Sáowacja (budowa jednej linii 400 kV), Ukraina (modernizacja jednej linii 750 kV) i Litwa (poáączenie
z systemem elektroenergetycznym Litwy).
Segment rynku bilansującego i rynku technicznego
Na rynku energii elektrycznej, poza segmentem kontraktowym i gieádowym, funkcjonuje takĪe segment rynku
bilansującego, elementem którego jest rynek techniczny sáuĪący zarządzaniu ograniczeniami systemowymi.
SprzedaĪ energii na rynku bilansującym liczona w stosunku do krajowego, hurtowego obrotu energią
w 2007 roku wedáug danych ARE wynosiáa okoáo 6,2%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r. okoáo 6,8%.
Rynek bilansujący jest segmentem sáuĪącym fizycznej realizacji zawartych przez uczestników umów sprzedaĪy
energii oraz sáuĪy bilansowaniu rzeczywistego poboru i produkcji w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Podmiotem zarządzającym rynkiem bilansującym jest operator systemu przesyáowego. Uczestnikami rynku
bilansującego są przedsiĊbiorstwa obrotu, operatorzy systemu dystrybucyjnego oraz odbiorcy i wytwórcy
przyáączeni do sieci przesyáowej. Transakcje dokonywane w ramach rynku bilansującego są z reguáy mniej
korzystne niĪ transakcje zawierane w innych segmentach. Zasadniczo ceny w tym segmencie rynku znacząco
odbiegają od cen rynkowych. OSP realizując bilansowanie, dokonuje zakupu/sprzedaĪy energii zarówno od/do
wytwórców, jak i od/do odbiorców w celu zrównowaĪenia bilansu handlowego wynikającego z zawartych umów
i bilansu technicznego wynikającego z rzeczywistych przepáywów w sieci elektroenergetycznej.
W ramach rynku bilansującego Ğwiadczone są przez wytwórców usáugi systemowe, w szczególnoĞci regulacyjne
usáugi systemowe oraz usáugi generacji wymuszonej w procesie bilansowania krajowego systemu
elektroenergetycznego.
Regulacyjne usáugi systemowe (tzw. RUS) są usáugami Ğwiadczonymi przez wytwórców energii elektrycznej
na podstawie umów zawieranych z OSP. W ramach regulacyjnych usáug systemowych mogą byü Ğwiadczone
w szczególnoĞci nastĊpujące usáugi: (i) rezerwa sekundowa; (ii) rezerwa minutowa; (iii) rezerwa godzinowa;
(iv) rezerwa odtworzeniowa; (v) praca z zaniĪeniem albo przeciąĪeniem; oraz (vi) regulacja napiĊcia w wĊzáach
wytwórczych. Rezerwy sekundowa, minutowa oraz godzinowa są usáugami przekazania przez wytwórcĊ,
którego jednostki są w trakcie pracy, niewykorzystywanych w danym czasie przez danego wytwórcĊ zdolnoĞci
wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej. W ramach usáug rezerwy sekundowej, minutowej oraz
godzinowej wytwórca pozostaje w gotowoĞci dostarczenia dodatkowej iloĞci energii elektrycznej. Rezerwa
odtworzeniowa jest usáugą przekazania przez wytwórcĊ zdolnoĞci wytwarzania, które nie są objĊte umowami
sprzedaĪy, i które znajdują siĊ w postoju dyspozycyjnym. Praca z zaniĪeniem albo przeciąĪaniem jest usáugą
polegającą na pracy z zaniĪeniem albo przeciąĪeniem, odpowiednio, poniĪej minimalnej mocy technicznej
albo powyĪej mocy osiągalnej. Usáuga regulacji napiĊcia w wĊzáach wytwórczych jest usáugą polegającą
na utrzymywaniu przez danego wytwórcĊ okreĞlonej regulacji napiĊü oraz mocy.
Usáugi generacji wymuszonej w procesie bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego (tzw. GWS)
są Ğwiadczone na podstawie umów zawieranych z OSP. W ramach GWS jednostki wytwórcze danych
wytwórców muszą utrzymywaü swoją dyspozycyjnoĞü lub produkcjĊ w ramach wielkoĞci wyznaczonych przez
parametry ograniczeĔ sieciowych oraz w zakresie pozwalającym na usuniĊcie ograniczeĔ sieciowych.
Usáugi w ramach tzw. generacji wymuszonej jednostek centralnie dysponowanych dotyczą jednostek
wytwórczych przyáączonych do sieci przesyáowej lub koordynowanej sieci 110 kV. Jednostki takie podlegają
pracy zgodnie z dyspozycjami OSP.
Szczegóáowe zasady funkcjonowania rynku bilansującego, w tym regulacyjnych usáug systemowych, GWS oraz
generacji wymuszonej jednostek centralnie dysponowanych zostaáy uregulowane w IRiESP, do których
stosowania wytwórcy zobowiązują siĊ w umowach przesyáowych zawieranych z OSP.
Wymiana miĊdzysystemowa
Krajowy system elektroenergetyczny jest czĊĞcią systemu UCTE i Polska jest wáączona do jednolitego rynku
energii elektrycznej w UE. Wedáug danych ARE pomimo Īe maksymalne zdolnoĞci przesyáowe dostĊpne
dla uczestników handlu w imporcie szacowane są na okoáo 3.000 MW, w rzeczywistoĞci poziom ten jest niĪszy znacznie poniĪej 1.000 MW. ZdolnoĞci przesyáowe w eksporcie są jednakowo maáe, szacowane na okoáo
1.500 MW. Wedáug PSE-Operator S.A. zdolnoĞci przesyáowe udostĊpniane uczestnikom rynku w kierunku
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bliskiemu zera dla przekroju synchronicznego. Zdaniem PSE-Operator
importu od lat ksztaátują siĊ na poziomie

podstawową przyczyną takiej sytuacji są wystĊpujące w regionie Europy ĝrodkowej tzw. przepáywy karuzelowe,
które są fizycznymi przepáywami energii elektrycznej pomiĊdzy Polską a innymi krajami (w obu kierunkach)
wynikającymi z fizycznych wáaĞciwoĞci systemów elektroenergetycznych nie ujĊtymi kontraktami handlowymi,
których wielkoĞü roĞnie z roku na rok proporcjonalnie do przyrostu mocy elektrowni wiatrowych instalowanych
w póánocnej czĊĞci UCTE. Przy aktualnym stanie konfiguracji KSE przepáywy te mogą zajmowaü caáoĞü
zdolnoĞci przesyáowych KSE w kierunku importu uniemoĪliwiając udostĊpnienie ich uczestnikom rynku.
Wedáug stanu na maj 2008 roku wymiana miĊdzynarodowa jest wzglĊdnie niska i obejmuje wedáug danych ARE
okoáo 9% zuĪycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej, co nie zapewnia powstania wspólnego
konkurencyjnego rynku energii. Stan ten jest konsekwencją dotychczasowej wzglĊdnej izolacji rynków
krajowych i historycznie uwarunkowanego braku miĊdzynarodowych zdolnoĞci przesyáowych, które tworzone
byáy gáównie z myĞlą o zapewnieniu bezpieczeĔstwa w sytuacjach awaryjnych, a nie o regularnym handlu
o energią elektryczną.
PoniĪsza tabela przedstawia zestawienie obrotów handlowych z krajami UCTE w latach 2005-2007 oraz
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
2005

2006

GWh
Caákowite obroty ..............................................
Niemcy ..........................................................
Czechy ...........................................................
Sáowacja ........................................................
Szwecja (kabel podmorski) ...........................

Eksport
13.093
5.898
2.947
3.065
1.182

GWh
Import
1.256
1
359
80
817

Eksport
12.131
5.231
2.750
2.652
1.498

Okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
GWh

2007
GWh
Import
493
51
97
82
264

Eksport
7.176
1.613
2.299
3.034
230

Import
2.480
28
231
11
2.210

Eksport
1.756
1.756
-

Import
2.195
1.949
-

ħródáo: ARE

Saldo handlowej wymiany energii elektrycznej z sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi oraz rzeczywiste
przepáywy energii w latach 2003-2007 zostaáy przedstawione w tabeli poniĪej.
GWh
Bilans handlowy – saldo ...............................................
Eksport ..........................................................................
Import ............................................................................
Przepáywy rzeczywiste
WypáynĊáo z Polski, w tym do: ..................................
Czech ......................................................................
Niemiec ..................................................................
Sáowacji ..................................................................
Szwecji ...................................................................
WpáynĊáo do Polski, w tym z: ....................................
Biaáorusi .................................................................
Czech ......................................................................
Niemiec ..................................................................
Sáowacji ..................................................................
Szwecji ...................................................................
Ukrainy...................................................................

2003

2004

2005

2006

Dynamika
2007/2003

2007

10.161
13.222
3.061

9.293
12.487
3.194

11.172
14.290
3.119

11.014
13.434
2.420

5.356
8.497
3.140

52,7
64,3
102,6

15.146
9.490
282
2.728
2.646
4.985
1.226
57
2.761
0
11
931

14.605
9.156
450
2.623
2.376
5.312
1.001
80
3.156
8
214
853

16.188
11.167
1.046
2.792
1.182
5.002
874
63
2.264
0,320
817
983

16.188
10.183
720
3.373
1.498
4.774
1.045
44
2.546
4
264
870

13.110
9.232
48
3.600
230
7.752
0
20
4.889
0
2.211
631

86,6
97,3
17,0
132,0
8,7
155,5
0,0
35,1
177,1
0,0
20.100,0
67,8

Dane prezentowane w tabeli obejmują równieĪ wymianĊ miĊdzysystemową na liniach 110 kV: Wólka DobryĔska í BrzeĞü, Mnisztwo í Trzyniec í UstroĔ,
Boguszów í Porici, Kudowa í Nachod, Pogwizdów í Darkov.
ħródáo: URE na podstawie danych PSE í Operator S.A.

W 2007 r. wedáug danych URE nastąpiáa znaczna zmiana salda handlowej wymiany energii elektrycznej
z zagranicą, tj. spadek per saldo eksportu o ponad 50%. Przyczyną tej sytuacji jest spadek eksportu o okoáo 47%
oraz wzrostu importu o okoáo 30% w stosunku do 2006 roku. JednoczeĞnie wystąpiáy znacznie zwiĊkszone
przepáywy rzeczywiste energii elektrycznej do Polski z Niemiec oraz Szwecji. Przyczyny tej sytuacji to, miĊdzy
innymi, systematycznie zwiĊkszające siĊ krajowe zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną i pojawiające siĊ
okresowo utrudnione moĪliwoĞci zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego, w szczególnoĞci
w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energiĊ. Znaczny wzrost importu energii elektrycznej ze Szwecji
to wynik interwencyjnych dostaw w celu zbilansowania póánocnego obszaru Polski i zapobiegania zagroĪeniom
bezpieczeĔstwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Zmiana salda handlowej wymiany energii
elektrycznej byáa takĪe spowodowana zmniejszeniem eksportowych zdolnoĞci przesyáowych wymiany
miĊdzysystemowej udostĊpnianych przez operatora systemu przesyáowego. Wedáug danych URE jest to, miĊdzy
innymi, konsekwencją stale rosnących, trudno przewidywalnych, rzeczywistych przepáywów energii
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elektrycznej
z systemu niemieckiego

 bĊdących wynikiem dynamicznie rozwijającej siĊ energetyki wiatrowej
na póánocy tego kraju.
Nasi konkurenci
Zgodnie z polityką energetyczną Polski zrealizowana zostaáa restrukturyzacja oraz konsolidacja przedsiĊbiorstw
energetycznych celem budowy efektywnego rynku energii oraz ksztaátowania warunków umoĪliwiających
realizacjĊ inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. W wyniku tych dziaáaĔ w 2007 roku w Polsce, poza
naszą Grupą, powstaáy trzy skonsolidowane krajowe grupy energetyczne Polska Grupa Energetyczna (PGE),
Energa oraz Tauron. Wedáug danych ARE grupy, áącznie z naszą, mają silną pozycjĊ na rynku obejmując okoáo
62% rynku wytwarzania oraz 87% rynku sprzedaĪy energii elektrycznej. Ponadto, w wyniku prywatyzacji czĊĞci
przedsiĊbiorstw energetycznych na polskim rynku obecne są miĊdzynarodowe grupy energetyczne.
PoniĪsza tabela przedstawia informacje na temat udziaáów rynkowych poszczególnych grup energetycznych
w segmencie wytwarzania pod wzglĊdem mocy osiągalnej (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.) oraz wytworzonej
energii elektrycznej w 2007 roku.
Grupa

Wytwarzanie(1)

Moc osiągalna
GW

Udziaá

TWh

Udziaá w rynku
wytwarzania energii

Polska Grupa Energetyczna .
Tauron Polska Energia ..........................
EdF..........................................................
ENEA....................................................
Zespóá Elektrowni PAK ..........................
Electrabel ................................................
Vattenfall .................................................
Energa ...................................................
Pozostali..................................................

12,2
5,3
2,6
2,9
2,3
1,8
1,0
1,0
6,0

34,8
15,0
7,3
8,4
6,5
5,1
2,8
2,9
17,2

58,4
24,6
13,3
12,5
12,3
6,3
4,4
3,7
24,0

36,6
15,4
8,4
7,9
7,7
4,0
2,7
2,3
15,0

Razem.....................................................

35,1

100

159,5

100

(1)
IloĞü wytworzonej energii elektrycznej brutto w 2007 roku.
ħródáo: ARE

PoniĪsza tabela przedstawia informacje na temat udziaáów rynkowych poszczególnych grup energetycznych
w segmencie wytwarzania pod wzglĊdem mocy osiągalnej oraz wytworzonej energii elektrycznej w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
Grupa

Wytwarzanie(1)

Moc osiągalna
GW

Udziaá

TWh

Udziaá

Polska Grupa Energetyczna .....................
Tauron Polska Energia .............................
ENEA.......................................................
EdF...........................................................
Zespóá Elektrowni PAK ...........................
Electrabel .................................................
Vattenfall ..................................................
Energa ......................................................
Pozostali...................................................

12,3
5,4
3,0
2,6
2,0
1,8
1,0
1,3
5,5

35,4
15,5
8,7
7,4
5,8
5,2
2,8
3,6
15,6

30,4
11,2
6,5
6,4
5,2
3,0
2,4
2,6
9,9

39,2
14,4
8,3
8,2
6,8
3,8
3,1
3,3
12,9

Razem......................................................

34,8

100

77,5

100

(1)

IloĞü wytworzonej energii elektrycznej brutto w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
ħródáo: ARE

PoniĪsza tabela przedstawia podstawowe informacje na temat udziaáu poszczególnych grup energetycznych
w segmencie obrotu (w zakresie iloĞci sprzedanej energii elektrycznej do odbiorców koĔcowych) i dystrybucji
energii elektrycznej (w zakresie sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych áącznie ze sprzedaĪą do innych OSD) wedáug
danych za 2007 rok.
Grupa

Obrót

Dystrybucja

IloĞü

Udziaá

IloĞü

Udziaá

Polska Grupa Energetyczna ..................
Tauron Polska Energia ..........................
Energa ...................................................
ENEA....................................................
Pozostali..................................................

TWh
29,3
32,0
18,6
17,0
19,5

%
25,0
27,4
16,0
14,6
17,0

TWh
40,4
39,4
23,7
16,5
22,3

%
28,4
27,7
16,6
11,6
15,7

Razem.....................................................

116,4

100

142,3

100

ħródáo: ARE
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informacje na temat udziaáu poszczególnych grup energetycznych
PoniĪsza tabela przedstawia podstawowe

w segmencie obrotu (w zakresie iloĞci sprzedanej energii elektrycznej do odbiorców koĔcowych) i dystrybucji
energii elektrycznej (w zakresie sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych áącznie ze sprzedaĪą do innych OSD) wedáug
danych za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
Grupa

Obrót

Dystrybucja

IloĞü

Udziaá

IloĞü

Udziaá

Polska Grupa Energetyczna ..................
Tauron Polska Energia ..........................
Energa ...................................................
ENEA....................................................
Pozostali..................................................

TWh
15,8
16,4
9,6
8,8
9,6

%
26,2
27,3
15,9
14,7
15,9

TWh
20,8
19,3
11,8
8,6
11,5

%
29,0
26,8
16,4
12,0
15,8

Razem.....................................................

60,2

100

72,0

100

ħródáo: ARE

Rozwój odnawialnych Ĩródeá energii
Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2025 r.” celem strategicznym polityki paĔstwa jest wspieranie
rozwoju odnawialnych Ĩródeá energii i uzyskanie zakáadanego udziaáu energii pochodzącej z tych Ĩródeá
w bilansie energii pierwotnej. Dokonywaü siĊ to ma w taki sposób, aby wykorzystanie poszczególnych rodzajów
odnawialnych Ĩródeá energii sprzyjaáo konkurencji promującej Ĩródáa najbardziej efektywne ekonomicznie,
tak aby nie powodowaáo to nadmiernego wzrostu cen energii u odbiorców. Dodatkowo udziaá energii
elektrycznej wytwarzanej ze Ĩródeá odnawialnych w áącznym zuĪyciu energii elektrycznej brutto w kraju
powinien osiągnąü poziom 7,5% w 2010 roku. Poziom ten jest celem iloĞciowym ustalonym dla Polski
w Dyrektywie 2001/77/WE. Zgodnie z tendencją w polityce Unii Europejskiej przewidywany jest wzrost udziaáu
energii pochodzącej ze Ĩródeá odnawialnych. W dniu 10 stycznia 2007 r. zostaá ogáoszony komunikat Komisji
Wspólnot Europejskich do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytuáowany „Mapa drogowa na rzecz energii
odnawialnej, energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównowaĪonej przyszáoĞci”. Komunikat
ten zawiera dáugoterminową strategiĊ Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącą rozwoju energii odnawialnej
w Unii Europejskiej. Celem strategii jest zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa energetycznego i obniĪenie emisji gazów
cieplarnianych. W komunikacie tym Komisja Wspólnot Europejskich sugeruje ustalenie obowiązkowego celu
dla udziaáu energii odnawialnej w zuĪyciu energii w Unii Europejskiej do 2020 roku w wysokoĞci 20%.
Sugerowane jest takĪe stworzenie nowych ram legislacyjnych w tym zakresie. Zgodnie z komunikatem dokáadny
sposób, w jaki paĔstwa czáonkowskie bĊdą planowaáy osiągnąü swoje cele, powinien zostaü okreĞlony
w krajowych planach dziaáania, które naleĪy przedstawiü Komisji, natomiast wdraĪając w praktyce cele krajowe,
paĔstwa czáonkowskie bĊdą musiaáy okreĞliü swoje wáasne szczegóáowe cele dla energii elektrycznej, które
byáyby weryfikowane przez KomisjĊ Wspólnot Europejskich.
Dostarczanie paliw
W polskiej energetyce zuĪywane są przede wszystkim cztery paliwa: wĊgiel brunatny; wĊgiel kamienny; gaz
ziemny; oraz ciĊĪki olej opaáowy. Rynek tych paliw jest zasadniczo, poza segmentem gazu ziemnego, rynkiem
krajowym wzglĊdnie izolowanym od importu.
Wedáug danych URE, wiĊkszoĞü energii w Polsce jest wytwarzana z wĊgla kamiennego (61,4% wedáug danych
za 2007 rok dla elektrowni zawodowych) oraz brunatnego (34,5% wedáug danych za 2007 rok dla elektrowni
zawodowych).
PoniĪsza tabela przedstawia strukturĊ wytwarzania energii elektrycznej w latach 2003-2007.
2003
Segment
Produkcja w kraju ogóáem, z tego: .......
elektrownie zawodowe, w tym: ..............
elektrownie cieplne: ...........................
z tego elektrownie spalające:
wĊgiel kamienny ...........................
wĊgiel brunatny ............................
gaz .................................................
wspóáspalanie biomasy .................
elektrownie wodne ........................
elektrownie przemysáowe, w tym ............
cieplne, w tym: ......................................
gazowe...............................................
Ĩródáa odnawialne .............................
elektrownie niezaleĪne pozostaáe .....

2004

GWh
151.631
143.328
140.218

%
100,0
94,5
97,8

85.733
51.617
2.868
3110
7.942
7.901
626
41
361

61,1
36,8
2,0
2,2
5,2
99,5
7,9
0,5
0,2

2005

GWh
%
154.159 100,0
145.613 94,5
142.151 97,6
86.477
52.159
3.263
251
3.462
8.099
7.556
228
542
447

60,8
36,7
2,3
0,2
2,4
5,3
93,3
3
6,7
0,3

2006
%
100
94,6
97,6

GWh
161.859
153.010
150.246

%
100,0
94,5
98,2

GWh
159.453
150.669
148.024

%
100,0
94,5
98,2

86.315
54.865
2.944
774
3.528
8.020
7.387
231
633
485

59,6
37,9
2
0,5
2,4
5,1
92,1
2,9
7,9
0,3

93.060
53.464
2.570
1.151
2.764
8.260
7.583
195
677
589

61,9
35,6
1,7
0,8
1,8
5,1
91,8
2,4
8,2
0,4

90.926
51.051
4.411
1.636
2.645
7.824
7.101
539
723
961

61,4
34,5
3,0
1,1
1,8
4,9
90,8
6,9
9,2
0,6

ħródáo: URE, na podstawie „Informacja statystyczna o energii elektrycznej”, Agencja Rynku Energii S.A.
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2007

GWh
156.931
148.426
144.899

wytwarzania energii elektrycznej w okresie szeĞciu miesiĊcy
PoniĪsza tabela przedstawia strukturĊ

zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
Okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
Segment
Produkcja w kraju ogóáem, z tego: ......................................................................................................................
elektrownie zawodowe, w tym: ..............................................................................................................................
elektrownie cieplne: ............................................................................................................................................
z tego elektrownie spalające:
wĊgiel kamienny ...........................................................................................................................................
wĊgiel brunatny ............................................................................................................................................
gaz .................................................................................................................................................................
elektrownie wodne ........................................................................................................................................
elektrownie przemysáowe, w tym ...........................................................................................................................
pozostaáe(1) ..............................................................................................................................................................

GWh

%
77.545
72.923
71.565

100,0
94,0
92,3

43.000
25.006
2.444
2.645
3.966
656

55,5
32,2
3,2
3,4
5,1
0,9

(1) Ĩródáa odnawialne dziaáające poza strukturami przedsiĊbiorstw sieciowych.
ħródáo: ARE

W latach 2003-2007 Polska doĞwiadczyáa wiĊkszej dywersyfikacji Ĩródeá wytwarzania. Wedáug danych URE,
w caáoĞci produkcji energii elektrycznej oraz zuĪycia paliw nastąpiá wzrost udziaáu energii ze spalania gazu
(wzrost z 2,0% w 2003 roku do 3,0% w 2007 roku) oraz wspóáspalania biomasy (wzrost z 0,2% w 2004 roku
do 1,1% w 2007 roku).
WĊgiel kamienny
Wedáug danych ARE wĊgiel kamienny jest wydobywany przez ponad 30 kopalĔ. WiĊkszoĞü z nich jest
zgrupowanych w kilka duĪych struktur, a nieliczne kopalnie są samodzielne. Gáówne struktury grupujące
kopalnie to Kompania WĊglowa S.A., Katowicki Holding WĊglowy S.A. i JastrzĊbska Spóáka WĊglowa S.A.,
a najwiĊksza kopalnia samodzielna to Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A.
W latach 2003-2006 krajowa produkcja wĊgla kamiennego liczona w jednostkach naturalnych spadáa wedáug
danych ARE o okoáo 7,5% z 102,9 mln ton w 2003 roku do 95,2 mln ton w 2006 roku. Spadek w jednostkach
energii wyniósá tylko okoáo 6% (z 2.448 PJ do 2.301 PJ), poniewaĪ wzrosáa Ğrednia wartoĞü opaáowa
wydobywanego wĊgla. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. krajowa produkcja
wyniosáa 42 mln ton. JednoczeĞnie spadaá eksport oraz wzrastaá import wĊgla. Caákowite zuĪycie krajowe wĊgla
kamiennego spadáo z 85,4 mln ton w roku 2003 do 80,4 mln ton w roku 2005, a nastĊpnie wzrosáo w roku 2006
do 86,1 mln ton. Krajowe zuĪycie wĊgla w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. wyniosáo
42,4 mln ton.
PoniĪsza tabela przedstawia najwaĪniejsze dane liczbowe charakteryzujące krajowy rynek wĊgla kamiennego
w latach 2003-2007 oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonych 30 czerwca 2008 r.
2003
Produkcja krajowa (mln ton/PJ) ........... 102,9 / 2448
Import (mln ton/PJ) ..............................
2,5 / 67
20,1 / 543
Eksport (mln ton/PJ).............................
ZuĪycie krajowe (mln ton/PJ) .............. 85,4 / 2057
ZuĪycie w energetyce(mln ton/PJ) ....... 46,6 / 1006
ZuĪycie w energetyce (mld PLN) .........
6,99

2004

2005

101,2 / 2355
2,3 / 63
19,7 / 533
83,9 / 2000
47,0 / 1014
7,19

97,9 / 2350
3,4 / 86
19,4 / 492
80,4 / 1907
45,6 / 978
7,30

2006
95,2 / 2301
5,3 / 136
16,7 / 465
86,1 / 2032
48,0 / 1038
7,92

2007
88,2 / 2116
5,9 / 150
11,9 / 325
85,4 / 2022
47,5 / 1027
7,85

Okres szeĞciu
miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
42 / 1010
4,5 / 115
4,4 / 124
42,4 / 1001
22,3 / 483
3,9

ħródáo: ARE

ZuĪycie wĊgla kamiennego w energetyce byáo na przestrzeni lat 2003-2007 bardziej ustabilizowane niĪ
caákowite zuĪycie krajowe. Wedáug ARE energetyka jest konsumentem okoáo poáowy wĊgla kamiennego
w kraju w wymiarze jednostek energii, a okoáo 55-60% w wymiarze tonaĪowym. WartoĞü caákowita wĊgla
kamiennego zakupionego przez energetykĊ wzrosáa w latach 2003-2006 z okoáo 7 mld PLN do prawie 8 mld.
ĝrednia cena 1 tony wĊgla dla energetyki wzrosáa w latach 2003-2006 o okoáo 10%, z poziomu 150 PLN
do 165 PLN.
Import wĊgla kamiennego do Polski jest dotychczas niewielki, choü ma od roku 2005 wyraĨną tendencjĊ
rosnącą. MoĪliwoĞü i celowoĞü importu wĊgla jest dotychczas ograniczona, z co najmniej dwóch nastĊpujących
powodów: (i) producenci krajowi ustalają ceny wĊgla na poziomie nieprzekraczającym parytetu importowego;
(ii) ograniczone są zdolnoĞci transportu importowanego wĊgla, a gáównie zdolnoĞci rozáadunkowe polskich
portów, stąd istniejący import odbywa siĊ niemal wyáącznie transportem kolejowym. W zakresie krajów
pochodzenia importowanego wĊgla, najwiĊkszy udziaá mają: Rosja, Republika Czeska, Ukraina i Kazachstan.
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WĊgiel brunatny



Wedáug danych ARE wĊgiel brunatny jest wydobywany w Polsce przez piĊü kopalĔ, z których cztery pracują
niemal wyáącznie na potrzeby sąsiadujących elektrowni. Krajowy wĊgiel brunatny jest w okoáo 99% kupowany
przez trzy duĪe przedsiĊbiorstwa energetyki zawodowej: (i) Elektrownia Beáchatów S.A. kupuje wĊgiel
od KWB Beáchatów S.A.; (ii) Elektrownia Turów S.A. kupuje wĊgiel od KWB Turów S.A.; oraz (iii) ZE PAK
kupuje wĊgiel od KWB Adamów S.A. i KWB Konin S.A. Oprócz czterech wymienionych kopalĔ istnieje
jeszcze Kopalnia WĊgla Brunatnego Sieniawa, znacznie mniejsza od pozostaáych, zaopatrująca drobnych
odbiorców, w szczególnoĞci lokalne ciepáownie.
Krajowe wydobycie wĊgla brunatnego wedáug danych ARE utrzymywaáo siĊ w latach 2003-2006 na poziomie
okoáo 61 mln ton/530 PJ, a w roku 2007 spadáo do 57,5 mln ton/507 PJ. W okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. wydobycie wyniosáo 28,6 mln ton/255PJ. Caákowita wartoĞü sprzedaĪy wĊgla
przez kopalnie do energetyki wahaáa siĊ w latach 2003-2006 w przedziale 2,66-2,77 mld PLN. ĝrednia cena
jednej tony wĊgla brunatnego dla energetyki utrzymywaáa siĊ na praktycznie niezmienionym poziomie okoáo
45 PLN. Caákowita wartoĞü sprzedaĪy wĊgla przez kopalnie do energetyki w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. wyniosáa 1,43 mld PLN. W tym samym okresie Ğrednia cena tony wynosiáa
50,71 PLN.
Wedáug danych ARE wĊgiel brunatny nie jest do Polski importowany. Brak jest równieĪ przesáanek
ekonomicznych, aby import mógá mieü miejsce w przyszáoĞci. Paliwo to z zasady spalane jest w elektrowniach
sąsiadujących z miejscem wydobycia, a transport paliwa z kopalĔ do elektrowni odbywa siĊ taĞmociągami.
Transport na wiĊksze odlegáoĞci jest powszechnie uznawany za nieopáacalny, poniewaĪ wĊgiel brunatny jest
paliwem o relatywnie niskiej wartoĞci opaáowej i relatywnie niskiej cenie, a udziaá kosztów transportu w cenie
zakupu powodowaáby nieopáacalnoĞü wykorzystania tego paliwa.
Gaz ziemny
Wedáug danych ARE gaz ziemny jest w Polsce niemal w caáoĞci wydobywany, importowany i sprzedawany
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. NajwiĊkszymi nabywcami gazu ziemnego są
przedsiĊbiorstwa przemysáu chemicznego i ciĊĪkiego. Udziaá energetyki w rynku odbiorców gazu jest relatywnie
nieduĪy, choü na początku obecnego stulecia wyraĨnie wzrósá dziĊki nowo zbudowanym blokom gazowym
w elektrociepáowniach Nowa Sarzyna, Lublin Wrotków, Gorzów, Zielona Góra, Rzeszów i kilku mniejszych.
W latach 2003-2007 wedáug danych ARE wydobycie krajowe gazu ziemnego byáo ustabilizowane na poziomie
okoáo 160 PJ. Import wzrósá natomiast w tym okresie o okoáo 20%, a zuĪycie krajowe o 10%. Udziaá energetyki
w krajowym zuĪyciu gazu jest doĞü skromny i po wzroĞcie w latach 2003-2005 i osiągniĊciu blisko 10% zuĪycia
krajowego, spadá w roku 2006. WartoĞü caákowita gazu ziemnego zakupionego przez energetykĊ wzrosáa
z 0,55 mld PLN w roku 2003 do 0,92 mld PLN w roku 2006. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2008 r. wartoĞü ta wyniosáa 0,32 mld PLN.
W zakresie gazu ziemnego import pokrywa okoáo 66,6% potrzeb kraju, z czego, wedáug danych za rok 2007,
68% jest importowane z Rosji, 24% jest importowane z krajów byáego ZSRR, a 8% jest importowane z Niemiec.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. udziaáy te wynoszą odpowiednio 73%, 19%
oraz 8%. W roku 2003 zaimportowano 8,7 mld m3/316 PJ gazu o wartoĞci 4,5 mld PLN, a w roku 2006
10,4 mld m3/374 PJ o wartoĞci 8,6 mld PLN. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
zaimportowano 5,62 mld m3/203 PJ. ĝrednia cena importu 1 m3 gazu wzrosáa z 0,52 PLN w roku 2003
do 0,83 PLN w roku 2006.
Olej opaáowy
Wedáug danych ARE ciĊĪki olej opaáowy jest produkowany i sprzedawany przez piĊü rafinerii ropy naftowej.
Gáównymi nabywcami oleju są przedsiĊbiorstwa przemysáu chemicznego, mineralnego, energetyki oraz
przedsiĊbiorstwa Īeglugi morskiej. WielkoĞü krajowego zuĪycia ciĊĪkiego oleju opaáowego ma w ostatnich
latach tendencjĊ malejącą. ZuĪycie caákowite spadáo z 2,5 mln ton w roku 2003 do 1,9 mln ton w 2006.
ZuĪycie oleju w energetyce utrzymuje siĊ na stabilnym poziomie okoáo 0,6 mln ton rocznie.
Roczna wartoĞü oleju zuĪytego przez energetykĊ wzrosáa wedáug danych ARE z okoáo 0,36 mld PLN w roku
2003 do 0,60 mld PLN w roku 2007, na skutek wzrostu cen.
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wĊgla
Rynek uprawnieĔ do emisji dwutlenku

Dotychczas krajowy rynek notowaĔ uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla (gáównie Towarowa Gieáda Energii –
TGE, Internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną – POEE) odnotowywaá relatywnie niską skalĊ obrotów
i niewielki wolumen zawartych transakcji.
NajwiĊksze europejskie gieády energetyczne, prowadzące obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku wĊgla
to m.in. European Climate Exchange (ECX), European Energy Exchange (EEX), Nord Pool oraz Powernext.
PoniĪej przedstawiamy ksztaátowanie siĊ cen uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla w zakresie kontraktu
terminowego ECX EUA z terminem realizacji – grudzieĔ 2008 roku.
2005
ECX EUA - Kontrakty
terminowe z datą dostawy
grudzieĔ 2008 (EUR/t)*

2006

2007

Na koniec roku

ĝrednia roczna*

Na koniec roku

ĝrednia roczna

Na koniec roku

ĝrednia roczna

19,4

21,1

18,2

20,5

22,4

19,6

*) RozpoczĊcie notowaĔ odbyáo siĊ 22 kwietnia 2005 roku.
ħródáo: Bloomberg

Pierwsza faza Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (2005-2007) byáa bardzo nieprzewidywalna, a ceny
uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla ulegaáy znacznym wahaniom. W pierwszych miesiącach roku 2007 cena
uprawnieĔ ksztaátowaáa siĊ na poziomie 5 EUR/t; od paĨdziernika 2007 roku cena uprawnieĔ spadáa do poziomu
0,08 EUR/t, by na koniec 2007 roku uksztaátowaü siĊ na poziomie 0,03 EUR/t. Na koniec sierpnia 2008 roku
ceny uprawnieĔ na Ğwiatowych gieádach energii ksztaátowaáy siĊ w okolicach 25 EUR/t.
Uwarunkowania makroekonomiczne
Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) Polska odnotowuje dynamiczne tempo wzrostu
gospodarczego. Wzrost gospodarczy wyraĪa siĊ wieloma wskaĨnikami ekonomicznymi, takimi jak Produkt
Krajowy Brutto (PKB), popyt krajowy, dynamika handlu zagranicznego i inne.
Wedáug GUS w latach 2003 i 2004 odnotowano wzrost PKB odpowiednio o 3,8% i 5,4%. Pierwszą poáowĊ
roku 2005 charakteryzowaáo spowolnienie wzrostu, które zostaáo jednak skompensowane szybkim wzrostem
w drugiej poáowie tego roku. W rezultacie rok 2005 zakoĔczyá siĊ 3,6% wzrostem PKB.
Trend wzrostowy PKB byá kontynuowany w latach 2006-2007. W 2006 roku odnotowano wzrost PKB
wynoszący 6,2%. Wedáug GUS wzrost PKB w okresie I-IV kwartaáu 2007 roku wyniósá 6,6% i tym samym
byá najwyĪszą wartoĞcią od roku 1997. W tabeli poniĪej przedstawiono gáówne elementy wpáywające
na ksztaátowanie siĊ Produktu Krajowego Brutto.
PKB (mld PLN)1) ......................................................................
Dynamika realna2):
PKB...........................................................................................
Popyt krajowy ...........................................................................
Nakáady brutto na Ğrodki trwaáe ...............................................
WartoĞü dodana brutto: w tym ..................................................
Przemysá..............................................................................
Budownictwo ......................................................................
Usáugi rynkowe ...................................................................
(1)
(2)
(3)

2003
839,8

2004
888,2

2005
958,0

2006
1.044,7

2007
1.167,83)

103,9
102,7
99,9
103,6
107,8
97,1
102,5

105,3
106,0
106,4
105,2
110,5
101,8
104,2

103,6
102,4
106,5
103,3
103,5
107,8
103,6

106,2
107,3
115,6
106,0
110,0
112,5
105,3

106,6
108,3
117,6
106,7
107,5
116,4
106.7

(w cenach staáych Ğredniorocznych roku poprzedniego)
(wedáug cen Ğredniorocznych roku poprzedniego)
(wedáug cen bieĪących za okres I-IV kwartaáu 2007 roku)

ħródáo: GUS

W okresie I-IV kwartaáu 2007 roku siáą sprawczą wzrostu PKB byá przede wszystkim przyrost wartoĞci dodanej
w przemyĞle (o 7,5%) oraz w budownictwie (o 16,4%). Obserwowane czynniki wzrostu (popyt na dobra
inwestycyjne, stabilny i wysoki wzrost konsumpcji oraz szybko rosnący eksport) mogą wskazywaü na trwaáy
charakter obecnych trendów wzrostowych.
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OPIS DZIAàALNOĝCI

Informacje ogólne
W ramach naszej podstawowej dziaáalnoĞci zajmujemy siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej, jej dystrybucją
i obrotem, które to dziaáalnoĞci prowadzimy na podstawie koncesji udzielonych nam przez Prezesa URE – organ
powoáany do wykonywania zadaĔ z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji w sektorze energetycznym.
Wytwarzanie
Wytwarzaniem energii elektrycznej w naszej Grupie zajmuje siĊ gáównie Elektrownia Kozienice, która weszáa
w skáad naszej Grupy w paĨdzierniku 2007 roku. Elektrownia Kozienice posiada áączną moc osiągalną brutto
2.880 MW i jest najwiĊkszą w Polsce pod tym wzglĊdem elektrownią opalaną wĊglem kamiennym. Od stycznia
2008 roku Elektrownia Kozienice rozpoczĊáa takĪe wytwarzanie energii ze Ĩródeá odnawialnych (poprzez
wspóáspalanie biomasy). Elektrownia Kozienice wytworzyáa w 2007 roku 12,4 TWh energii elektrycznej brutto,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 6,2 TWh energii elektrycznej brutto.
Wytwarzaniem energii elektrycznej ze Ĩródeá odnawialnych zajmuje siĊ przede wszystkim nasza spóáka zaleĪna
– Elektrownie Wodne. àączna moc osiągalna dwudziestu naleĪących do nas elektrowni wodnych wynosi
56 MW. Wytworzyáy one w 2007 roku áącznie 0,1 TWh energii elektrycznej brutto, a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. áącznie 0,08 TWh energii elektrycznej brutto. Wedáug danych ARE
za 2007 rok nasz udziaá w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 7,9%,
a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. wyniósá – 8,3%. Zgodnie z Niezbadanymi
Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma Grupy w ramach
segmentu wytwarzania stanowiáy 18,8% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy
miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu
wytwarzania stanowiáy 4,2% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy
segmentami w Grupie).
Dystrybucja
W naszej Grupie za dystrybucjĊ energii elektrycznej odpowiada ENEA Operator, która peáni funkcjĊ operatora
systemu dystrybucyjnego. Sieü dystrybucyjna ENEA Operator obejmuje swym zasiĊgiem obszar okoáo 20%
powierzchni kraju, zlokalizowany w póánocno-zachodniej czĊĞci Polski. ENEA Operator dysponuje liniami
energetycznymi o dáugoĞci ponad 123.000 km (wraz z przyáączami) oraz okoáo 33.500 stacjami
elektroenergetycznymi. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w dystrybucji energii elektrycznej
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 11,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. –
12%. Zgodnie z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku
przychody pro forma Grupy w ramach segmentu dystrybucji stanowiáy 35,1% áącznych przychodów
ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym
Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu dystrybucji stanowiáy 38,4% áącznych przychodów ze sprzedaĪy
netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie).
Obrót
W ramach naszej Grupy hurtowy obrót energią elektryczną oraz sprzedaĪ energii elektrycznej odbiorcom
koĔcowym naleĪy do ENEA. W 2007 roku ENEA sprzedaáa ponad 17 TWh energii do okoáo 2,3 mln odbiorców
koĔcowych, w tym okoáo 0,8 TWh klientom z obszaru dziaáalnoĞci operatorów systemów dystrybucyjnych.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. sprzedaĪ energii przez ENEA ksztaátowaáa siĊ
nastĊpująco: sprzedano ponad 8,8 TWh do okoáo 2,3 mln odbiorców koĔcowych, w tym okoáo 0,5 TWh
klientom przyáączonym do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych innych niĪ ENEA Operator. Wedáug
danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w sprzedaĪy energii elektrycznej odbiorcom koĔcowym w Polsce w ujĊciu
iloĞciowym wyniósá 14,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 14,7%. W okresie
objĊtym Zbadanymi Sprawozdaniami Finansowymi dziaáalnoĞü w zakresie obrotu energią elektryczną
prowadziáa takĪe Elektrownia Kozienice oraz, do 31 sierpnia 2007 r., EnergoPartner. Zgodnie z Niezbadanymi
Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma Grupy w ramach
segmentu obrotu stanowiáy 41,5% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy
segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym
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30 czerwca 2008 r. przychody Grupy w ramach segmentu obrotu
za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony

stanowiáy 53% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami
w Grupie).
Pozostaáa dziaáalnoĞü
Ponadto spóáki z naszej Grupy prowadzą dziaáalnoĞü dodatkową wobec podstawowej dziaáalnoĞci wymienionej
powyĪej, w tym, miĊdzy innymi, zajmują siĊ: (i) budową, rozbudową, modernizacjami i remontami sieci
i urządzeĔ energetycznych; (ii) projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedaĪą urządzeĔ i aparatury
elektrycznej i energetycznej; (iii) usáugami związanymi z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego
napiĊcia; (iv) usáugami transportowymi (w tym sprzedaĪą oraz serwisem i naprawą pojazdów mechanicznych
oraz wynajmem Ğrodków transportu); oraz (v) dziaáalnoĞcią socjalną (obiekty turystyczne, ochrona zdrowia).
Pod wzglĊdem przychodów, zysków i EBITDA najistotniejsze obszary pozostaáej dziaáalnoĞci to: (i) handel
hurtowy i detaliczny materiaáami elektrycznymi i elektroenergetycznymi prowadzony przez BHU; (ii) budowa,
rozbudowa, modernizacje i remonty sieci oraz urządzeĔ energetycznych prowadzone przez ENERGOBUD
Leszno; (iii) usáugi związane z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego napiĊcia, które Ğwiadczy
ENEOS; oraz (iv) sprzedaĪ detaliczna pojazdów mechanicznych, akcesoriów, paliw, obsáuga i naprawa
pojazdów mechanicznych oraz wynajem Ğrodków transportu prowadzone przez AUTO-STYL. Zgodnie
z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi Pro Forma, w 2007 roku przychody pro forma
Grupy w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci stanowiáy 4,6% áącznych przychodów ze sprzedaĪy netto
(z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie). Zgodnie z Niezbadanym Póárocznym
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
przychody Grupy w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci stanowiáy 4,4% áącznych przychodów
ze sprzedaĪy netto (z wyáączeniem sprzedaĪy miĊdzy segmentami w Grupie).
Podstawowe dane finansowe Grupy
Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. nasze przychody ze sprzedaĪy netto wyniosáy
3.038,6 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie 418,1 mln PLN. Bez uwzglĊdniania przychodów
Elektrowni Kozienice nasze przychody ze sprzedaĪy netto w tym okresie wyniosáy 2.910,5 mln PLN, a EBITDA
uksztaátowaá siĊ na poziomie 276,3 mln PLN. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. nasze przychody
ze sprzedaĪy netto wyniosáy 5.445,8 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie 546,9 mln PLN.
Bez uwzglĊdniania przychodów Elektrowni Kozienice (za okres od 10 paĨdziernika 2007 r. do 31 grudnia
2007 r.) nasze przychody ze sprzedaĪy netto w tym okresie wyniosáy 5.118,1 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá
siĊ na poziomie 495,3 mln PLN. Za rok zakoĔczony 31 grudnia 2006 r. nasze przychody ze sprzedaĪy netto
wyniosáy 5.383,7 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá siĊ na poziomie 634,3 mln PLN. Za rok zakoĔczony
31 grudnia 2005 r. nasze przychody ze sprzedaĪy netto wyniosáy 4.614,7 mln PLN, a EBITDA uksztaátowaá
siĊ na poziomie 447,5 mln PLN.
Historia
Spóáka wywodzi siĊ z zakáadów energetycznych powstaáych w poáowie XX wieku, które po procesach
restrukturyzacyjnych zostaáy w roku 1993 przeksztaácone w jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa: EnergetykĊ
PoznaĔską S.A., EnergetykĊ SzczeciĔską S.A., Zakáad Energetyczny Gorzów S.A., Zielonogórskie Zakáady
Energetyczne S.A. oraz Zakáad Energetyczny Bydgoszcz S.A.
W dniu 2 stycznia 2003 r., na mocy decyzji Ministra Skarbu PaĔstwa z dnia 29 lipca 2002 r.,
Energetyka PoznaĔska S.A. przejĊáa majątki czterech pozostaáych spóáek dystrybucyjnych, tj.: Energetyki
SzczeciĔskiej S.A., Zakáadu Energetycznego Gorzów S.A., Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych S.A.
oraz Zakáadu Energetycznego Bydgoszcz S.A. Poáączenie spóáek zostaáo dokonane poprzez przeniesienie caáego
majątku spóáek przejmowanych na EnergetykĊ PoznaĔską S.A. w zamian za akcje w jej kapitale zakáadowym.
W tym samym dniu dotychczasowa firma Spóáki zostaáa zmieniona na: firmĊ Grupa Energetyczna ENEA S.A.
W wyniku kolejnej zmiany dokonanej w dniu 13 paĨdziernika 2004 r. firma Spóáki otrzymaáa aktualne
brzmienie. Celem przedmiotowego poáączenia byáo utworzenie silnego podmiotu dziaáającego na rynku
dystrybucji i obrotu energią elektryczną w póánocno-zachodniej Polsce, posiadającego znaczny portfel klientów.
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Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnĊtrznego energii

elektrycznej oraz wymogami Prawa Energetycznego, w dniu 7 grudnia 2006 r. zostaáa zawiązana spóáka
ENEA Operator, do której w dniu 30 czerwca 2007 r. ENEA wniosáa w formie aportu zorganizowaną czĊĞü
przedsiĊbiorstwa, na którą skáadaá siĊ w szczególnoĞci majątek dystrybucyjny. Z dniem 1 lipca 2007 r.
ENEA Operator rozpoczĊáa dziaáalnoĞü jako operator systemu dystrybucyjnego wyodrĊbniony ze struktur
i majątku ENEA.
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Spóáka nabyáa 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice.
Elektrownia Kozienice powstaáa w wyniku przeksztaácenia przedsiĊbiorstwa paĔstwowego Elektrownia
Kozienice dokonanego w 1996 roku. PrzejĊcie kontroli nad Elektrownią Kozienice rozszerzyáo dziaáalnoĞü
naszej Grupy o wytwarzanie energii elektrycznej. Do czasu przejĊcia Elektrowni Kozienice, poza dziaáalnoĞcią
Elektrowni Wodnych polegającą na wytwarzaniu energii ze Ĩródeá odnawialnych, Grupa nie prowadziáa
dziaáalnoĞci wytwórczej.
Przewagi konkurencyjne
W opinii Zarządu, nasza Grupa posiada nastĊpujące przewagi konkurencyjne:
Silna pozycja na rynku

Posiadamy silną pozycjĊ rynkową w Polsce we wszystkich segmentach rynku elektroenergetycznego, w których
prowadzimy dziaáalnoĞü. Wedáug danych ARE za 2007 rok nasz udziaá w sprzedaĪy energii elektrycznej
do odbiorców koĔcowych w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 14,6%, udziaá w dystrybucji energii
elektrycznej w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 11,6%, natomiast w rynku wytwarzania energii elektrycznej
w Polsce w ujĊciu iloĞciowym wyniósá 7,9%. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
udziaá wyniósá odpowiednio 14,7%, 12,0% i 8,3%. Wedáug danych ARE za 2007 rok byliĞmy czwartym
najwiĊkszym podmiotem zarówno w segmencie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną
w Polsce, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. byliĞmy trzecim najwiĊkszym
podmiotem w segmencie wytwarzania energii elektrycznej oraz czwartym w segmencie dystrybucji i obrotu
energią elektryczną w Polsce.
Efektywne aktywa wytwórcze
Znacząca wiĊkszoĞü urządzeĔ wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym pochodzi z lat
1966-1985. Elektrownia Kozienice zostaáa wybudowana w latach ’70 XX wieku i od tego czasu przeszáa szereg
modernizacji, które uczyniáy ją jedną z najbardziej efektywnych elektrowni opalanych wĊglem kamiennym
w Polsce. Wedáug danych Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie spoĞród elektrowni opalanych
wĊglem kamiennym, praca Elektrowni Kozienice charakteryzuje siĊ jednym z najniĪszych w Polsce wskaĨników
emisyjnoĞci dwutlenku wĊgla: w 2007 roku wskaĨnik ten wynosiá 860 kg/MWh, a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 855 kg/MWh, oraz jednym z najniĪszych wskaĨników zuĪycia wĊgla
na MWh wytworzonej energii elektrycznej: w 2007 roku wskaĨnik ten wynosiá 0,409 Mg/MWhBr (Ğrednia
z ostatnich trzech lat, wielkoĞü jest zaleĪna od wartoĞci opaáowej spalanego wĊgla), a w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – 0,417 Mg/MWhBr. Elektrownia Kozienice jest zlokalizowana
w strategicznym miejscu systemu elektroenergetycznego, w bezpoĞredniej bliskoĞci linii przesyáowych
zasilających aglomeracjĊ warszawską.
Zdywersyfikowany i stabilny portfel klientów
Portfel klientów, którym sprzedajemy energiĊ elektryczną jest stabilny i w znacznym stopniu zdywersyfikowany.
Obecnie sprzedajemy energiĊ elektryczną do okoáo 2,3 mln odbiorców, w tym do okoáo 2,0 mln klientów
indywidualnych oraz okoáo 0,3 mln klientów biznesowych. W 2007 roku wartoĞü sprzedaĪy energii elektrycznej
najwiĊkszemu z naszych odbiorców nie przekroczyáa 3,2% áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej,
a udziaá 10 najwiĊkszych odbiorców nie przekroczyá 15% áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. wartoĞci te wyniosáy odpowiednio 4,2% oraz 17%.
Liczba klientów, którym sprzedajemy energiĊ elektryczną w okresie piĊciu lat charakteryzuje siĊ staáym,
niewielkim wzrostem: od 2,2 mln w 2003 roku do 2,3 mln w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r.
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Integracja pionowa



W związku z wáączeniem do Grupy w paĨdzierniku 2007 roku Elektrowni Kozienice, staliĞmy siĊ pionowo
zintegrowanym przedsiĊbiorstwem energetycznym, które prowadzi dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania,
dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu w zasadzie caáa energia elektryczna wytwarzana przez ElektrowniĊ Kozienice,
z wyjątkiem energii elektrycznej sprzedawanej na rynku bilansującym i w ramach regulacyjnych usáug
systemowych oraz znikomych iloĞci sprzedawanych lokalnym odbiorcom, jest sprzedawana do ENEA.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu udziaá energii elektrycznej zakupionej przez ENEA od Elektrowni Kozienice
wynosiá okoáo 52% w sprzedawanej przez nas energii elektrycznej. Pozwala to zmniejszyü ryzyko wolumenowe
związane z nabywaniem przez nas energii elektrycznej.
Dogodna lokalizacja do rozwoju elektrowni wiatrowych
Inwestycje w energiĊ odnawialną uzyskiwaną z wiatru stanowią istotny element naszej strategii. Nasza sieü
dystrybucyjna obejmuje swoim zasiĊgiem póánocno-zachodnią czĊĞü Polski, która z uwagi na warunki
atmosferyczne panujące w tej czĊĞci Polski – duĪą wietrznoĞü – stanowi dogodną lokalizacjĊ do budowy farm
wiatrowych. W rejonie nadmorskim, uznawanym za obszar wybitnie korzystny dla budowy farm wiatrowych,
wedáug szacunków wystĊpuje wietrznoĞü o Ğredniorocznej powyĪej szeĞciu metrów na sekundĊ. PodnóĪa wzgórz
są równieĪ szczególnie odpowiednie w celu lokalizacji tego rodzaju inwestycji, a Ğrednia prĊdkoĞü wiatru waha
siĊ tam od 3 do 6 m/s.
Strategia
Naszym celem jest maksymalizacja wartoĞci dla Akcjonariuszy poprzez wdroĪenie strategii rozwoju opartej
na realizacji nastĊpujących celów strategicznych:
Podnoszenie efektywnoĞci operacyjnej
Podstawowym elementem naszej strategii jest staáe podnoszenie efektywnoĞci operacyjnej zmierzające
do redukcji kosztów, a w konsekwencji do zwiĊkszenia rentownoĞci naszej dziaáalnoĞci. W tym celu zamierzamy
w najbliĪszych latach, miĊdzy innymi:
-

dokonywaü dalszych inwestycji w sieü dystrybucyjną w celu podáączenia nowych klientów do sieci oraz
zapewnienia dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach, w tym polegających na rozbudowie
sieci, budowie nowych stacji MV/LV oraz wymianie kabli wytworzonych z nierozszerzalnego termicznie
polietylenu;

-

usprawniü zarządzanie siecią dystrybucyjną w celu ograniczenia strat sieciowych, w tym przede wszystkim
strat wynikających z nielegalnego poboru energii poprzez, miĊdzy innymi, systematyczne kontrole
i regularny monitoring, jak równieĪ wdroĪenie systemu umoĪliwiającego sprawne raportowanie o stanie
sieci elektroenergetycznej;

-

dokonywaü dalszych inwestycji w zakresie modernizacji Elektrowni Kozienice zmierzających do utrzymania
optymalnej sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej i podniesienia niezawodnoĞci jej wytwarzania oraz
ograniczenia stopnia oddziaáywania na Ğrodowisko naturalne. W tym celu planujemy, miĊdzy innymi,
budowĊ w latach 2008-2011 instalacji odsiarczania spalin oraz modernizacjĊ elektrofiltrów;

-

zakoĔczyü proces integracji dziaáalnoĞci wytwórczej z obrotem, w tym w zakresie integracji systemów
informatycznych Spóáki i Elektrowni Kozienice, co pozwoli na wiĊkszą kontrolĊ wykorzystania mocy
produkcyjnych w Elektrowni Kozienice;

-

usprawniü obsáugĊ klienta, miĊdzy innymi, poprzez wprowadzenie rozwiązaĔ informatycznych klasy CRM
(tj. wspomagających zarządzanie relacjami z klientem).

ZwiĊkszenie istniejących oraz pozyskanie nowych mocy wytwórczych
Naszym dáugoterminowym celem strategicznym jest uzyskanie dostĊpu do wáasnych Ĩródeá wytwarzania energii
o potencjale, który umoĪliwiáby, co najmniej zaspokojenie zapotrzebowania na energiĊ elektryczną wszystkich
klientów Grupy.
Pierwszym krokiem w celu realizacji tej strategii byáo nabycie w paĨdzierniku 2007 roku Elektrowni Kozienice,
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mocy osiągalnej elektrowni opalanej wĊglem kamiennym. Obecnie
najwiĊkszej w Polsce pod wzglĊdem

prowadzimy takĪe rozmowy oraz analizujemy moĪliwoĞci dotyczące nabycia kolejnych podmiotów
prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o Ĩródáa konwencjonalne,
w tym Zespoáu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, gáównymi akcjonariuszami ZE PAK są Skarb PaĔstwa,
który posiada 50% akcji ZE PAK, oraz Elektrim S.A., w stosunku, do którego prowadzone jest obecnie
postĊpowanie upadáoĞciowe z moĪliwoĞcią zawarcia ukáadu, i spóáki zaleĪne od Elektrim S.A. Skarb PaĔstwa
wyraziá swoją wstĊpną intencjĊ zbycia posiadanego przez siebie pakietu akcji ZE PAK na naszą rzecz. Zgodnie
z obowiązującym statutem ZE PAK nabycie pakietu naleĪącego do Skarbu PaĔstwa nie zapewnia jednak nabycia
kontroli operacyjnej nad ZE PAK. W związku z tym, w kwietniu 2008 roku zwróciliĞmy siĊ do zarządcy masy
upadáoĞci Elektrim S.A. z propozycją rozpoczĊcia negocjacji w sprawie nabycia 45,95% akcji ZE PAK. Masa
upadáoĞci Elektrim S.A. początkowo zgodziáa siĊ na rozpoczĊcie badania ZE PAK, ostatecznie jednak nie
wyraziáa zainteresowania zbyciem tych akcji na naszą rzecz. Na dzieĔ niniejszego Prospektu prowadzimy
rozmowy na temat moĪliwoĞci nabycia akcji ZE PAK od obydwu gáównych akcjonariuszy.
Ponadto jesteĞmy zainteresowani nabyciem istotnego pakietu akcji Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A.
w planowanej ofercie publicznej tej Spóáki.
NiezaleĪnie od moĪliwoĞci pozyskania dodatkowych mocy wytwórczych poprzez przejĊcia istniejących
podmiotów, planujemy zwiĊkszenie naszych mocy wytwórczych poprzez budowĊ nowych bloków, w tym
na terenie Elektrowni Kozienice, gdzie do 2014 roku planujemy wybudowanie nowego bloku o áącznej mocy
osiągalnej okoáo 1.000 MW, a do roku 2015 – kolejnego bloku o áącznej mocy osiągalnej okoáo 1.000 MW.
Analizujemy takĪe moĪliwoĞci budowy nowych bloków wykorzystujących paliwa importowane drogą morską.
Inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii oraz w Ĩródáa wytwarzania energii w kogeneracji
Obecnie aktywa wytwórcze w Grupie pozwalają jedynie w niewielkim stopniu speániaü wymagania w zakresie
obowiązku uzyskania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych oraz wytwarzanej w kogeneracji.
W związku z przewidywanymi zwiĊkszającymi siĊ obowiązkami w zakresie odnawialnych Ĩródeá energii oraz
energii wytwarzanej w kogeneracji podejmujemy dziaáania mające na celu zwiĊkszenie kontroli kosztów
związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie. W tym celu planujemy
kontynuowaü zawieranie dáugoterminowych kontraktów zakupu Ğwiadectw potwierdzających wytworzenie
energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródáach energii oraz w kogeneracji od podmiotów zewnĊtrznych
oraz dokonywaü bezpoĞrednich inwestycji w takie Ĩródáa. Dziaáania koncentrujemy przede wszystkim
na inwestycjach w farmy wiatrowe zlokalizowane na terenie póánocno-zachodniej Polski, szczególnie
na wybrzeĪu Morza Baátyckiego charakteryzującym siĊ korzystnymi warunkami atmosferycznymi dla budowy
farm wiatrowych. Naszym zamiarem jest inwestowanie w projekty juĪ rozpoczĊte o róĪnym stopniu
zaawansowania poprzez przejmowanie istniejących podmiotów lub inwestowanie we wspóápracy z podmiotami
zewnĊtrznymi. Ponadto w najbliĪszych latach planujemy nabycie od samorządów terytorialnych oraz innych
podmiotów znaczącej liczby lokalnych ciepáowni. Na dzieĔ niniejszego Prospektu uczestniczyliĞmy w przetargu
na zakup ponad 80% udziaáów w ciepáowniach zlokalizowanych w Pile i Obornikach. W najbliĪszej przyszáoĞci
planujemy wziąü takĪe udziaá w przetargach na nabycie udziaáów w ciepáowniach zlokalizowanych w ĝremie i
Biaáymstoku. Nabywane ciepáownie zamierzamy modernizowaü i przeksztaácaü w elektrociepáownie, które bĊdą
wytwarzaü energiĊ elektryczną w kogeneracji, co umoĪliwi nam uzyskanie dodatkowych Ğwiadectw pochodzenia
energii. Zakáadamy, Īe moc zainstalowana pojedynczych elektrociepáowni nie bĊdzie przekraczaü 50 MW.
Dalsza integracja pionowa naszej dziaáalnoĞci
W związku z postĊpującą liberalizacją rynku oraz planami prywatyzacyjnymi polskiego rządu, badamy
moĪliwoĞci uzyskania dostĊpu do wáasnych záóĪ wĊgla w drodze przejĊcia istniejących kopalni zarówno wĊgla
kamiennego, jak i wĊgla brunatnego, w szczególnoĞci Kopalni WĊgla Brunatnego „Adamów” S.A. oraz Kopalni
WĊgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. w związku z naszymi dziaáaniami związanymi z planowanym
przejĊciem ZE PAK. Prowadzimy takĪe rozmowy z Katowickim Holdingiem WĊglowym S.A. oraz Kompanią
WĊglową S.A. na temat moĪliwoĞci nabycia aktywów wydobywczych naleĪących do tych spóáek, miĊdzy
innymi kopalni „Silesia” naleĪącej do Kompanii WĊglowej S.A. Ponadto w dniu 8 wrzeĞnia 2008 r.
zawiązaliĞmy z Kopalnią WĊgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. spóákĊ pod firmą „PWE Gubin”
Sp. z o.o. z siedzibą w SĊkowicach, której celem bĊdzie poszukiwanie záóĪ wĊgla brunatnego na terenie gmin
Gubin i Brody poáoĪonych w bliskim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej, a w dalszej kolejnoĞci budowa
kopalni odkrywkowej oraz elektrowni. Na dzieĔ niniejszego Prospektu utworzona spóáka záoĪyáa wniosek
o przeniesienie na nią koncesji na prowadzenie badaĔ geologicznych pokáadów wĊgla brunatnego znajdujących
siĊ we wskazanej powyĪej lokalizacji, posiadanej obecnie przez KopalniĊ WĊgla Brunatnego „Konin”
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Prospektu spóáka ta nie zostaáa jeszcze zarejestrowana w rejestrze
w Kleczewie S.A. Na dzieĔ niniejszego


przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dalsza integracja pionowa naszej dziaáalnoĞci poprzez
przejĊcia kopalĔ umoĪliwi nam wiĊkszą kontrolĊ kosztów paliw, a co za tym idzie powinna prowadziü
do ograniczenia ryzyk związanych z moĪliwym znaczącym wzrostem ich ceny w przyszáoĞci.
Segmenty naszej dziaáalnoĞci

W związku ze zmianą przepisów Prawa Energetycznego, ENEA zostaáa zobowiązana do wydzielenia ze swojej
struktury operatora systemu dystrybucyjnego nie póĨniej niĪ do dnia 1 lipca 2007 r. W celu wykonania tego
obowiązku ENEA zawiązaáa spóákĊ ENEA Operator i przeniosáa na nią zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa
w postaci majątku dystrybucyjnego. ENEA Operator przejĊáa prowadzenie dziaáalnoĞci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej od dnia 1 lipca 2007 r. na podstawie koncesji na dystrybucjĊ energii elektrycznej wydanej
w dniu 28 czerwca 2007 r. przez Prezesa URE na okres od 1 lipca 2007 r. do 1 lipca 2017 r. JednoczeĞnie w dniu
30 czerwca 2007 r. Prezes URE wyznaczyá ENEA Operator na operatora systemu dystrybucyjnego, na okres,
na jaki ENEA Operator zostaáa udzielona koncesja. Ponadto, w celu poprawy funkcjonowania spóáek zaleĪnych
i uzyskania oszczĊdnoĞci kosztowych, w roku 2007 nastąpiá proces poáączenia spóáek zaleĪnych we wspólnych
obszarach dziaáania. Na dzieĔ niniejszego Prospektu podstawowa dziaáalnoĞü gospodarcza naszej Grupy
obejmuje dziaáalnoĞü koncesjonowaną w zakresie trzech segmentów: wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu
energią elektryczną. Ponadto spóáki z naszej Grupy prowadzą dziaáalnoĞü dodatkową wobec podstawowej
dziaáalnoĞci wymienionej powyĪej, w tym, miĊdzy innymi, zajmują siĊ: (i) budową, rozbudową, modernizacjami
i remontami sieci i urządzeĔ energetycznych; (ii) projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedaĪą
urządzeĔ i aparatury elektrycznej i energetycznej; (iii) usáugami związanymi z konserwacją oĞwietlenia
ulicznego i sieci niskiego napiĊcia; (iv) usáugami transportowymi (w tym sprzedaĪą oraz serwisem i naprawą
pojazdów mechanicznych oraz wynajmem Ğrodków transportu); oraz (v) dziaáalnoĞcią socjalną (obiekty
turystyczne, ochrona zdrowia).
W 2007 roku nasz zysk operacyjny zgodnie z Niezbadanymi Skonsolidowanymi Informacjami Finansowymi
Pro Forma wyniósá 101,6 mln PLN. Wynik poszczególnych segmentów dziaáalnoĞci (przed uwzglĊdnieniem
kosztów ogólnego zarządu nieprzypisanych do dziaáalnoĞci poszczególnych segmentów) uksztaátowaá siĊ
na poziomie 217,9 mln PLN, z czego 17,0% stanowiá zysk z segmentu wytwarzania energii, 34,9% – z segmentu
dziaáalnoĞci dystrybucyjnej, 33,8% – z segmentu obrotu energią elektryczną oraz 17,5% z pozostaáej
dziaáalnoĞci. 3,2% áącznej kwoty zysku operacyjnego stanowiáy wyáączenia konsolidacyjne.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. nasz zysk operacyjny zgodnie z Niezbadanym
Póárocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym wyniósá 95,8 mln PLN. Wynik poszczególnych
segmentów dziaáalnoĞci (przed uwzglĊdnieniem kosztów ogólnego zarządu nieprzypisanych do dziaáalnoĞci
poszczególnych segmentów) uksztaátowaá siĊ na poziomie 133,3 mln PLN, z czego 28,3% stanowiá zysk
z segmentu wytwarzania energii, 55,3% z segmentu dziaáalnoĞci dystrybucyjnej, 18,6% z segmentu obrotu
energią elektryczną oraz 0% z pozostaáej dziaáalnoĞci (dziaáalnoĞü ta w tym okresie przyniosáa stratĊ).
0,8% áącznej kwoty zysku operacyjnego stanowiáy wyáączenia konsolidacyjne.
Wytwarzanie energii elektrycznej
àączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej w naszej Grupie wynosi 2.936 MW, z czego 2.880 MW
przypada na ElektrowniĊ Kozienice, a 56 MW przypada na 20 elektrowni wodnych wchodzących w skáad
Grupy. W związku z wytwarzaniem energii elektrycznej Elektrownia Kozienice wytwarza stosunkowo
niewielkie iloĞci ciepáa w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej, a osiągalna moc cieplna w tym
zakresie wynosi 266 MW.
Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice, zlokalizowana w poáudniowo-centralnej Polsce, jest najwiĊkszą w Polsce pod wzglĊdem
mocy osiągalnej elektrownią opalaną wĊglem kamiennym. Elektrownia Kozienice jest elektrownią systemową,
co oznacza, Īe jest ona zobowiązana do Ğwiadczenia usáug systemowych na rzecz operatora systemu
przesyáowego. Wszystkie jednostki wytwórcze Elektrowni Kozienice są jednostkami centralnie dysponowanymi.
Oznacza to, Īe operator systemu przesyáowego moĪe dysponowaü (Īądaü dostarczenia lub zaprzestania
wytwarzania energii elektrycznej) tymi jednostkami na zasadach okreĞlonych przez Prawo Energetyczne oraz
IRiESP.
Wytwarzanie energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice oparte jest na spalaniu wĊgla kamiennego jako paliwa
podstawowego. Ponadto pod koniec 2007 roku w Elektrowni Kozienice oddano do eksploatacji instalacjĊ

184

wspóáspalania biomasy, dziĊki czemu,
 począwszy od stycznia 2008 roku, Elektrownia rozpoczĊáa wytwarzanie
energii elektrycznej o statusie energii odnawialnej (poprzez wspóáspalanie biomasy).

Techniczny potencjaá wytwórczy Elektrowni Kozienice wynosi 14,1 TWh netto (15,0 TWh brutto) rocznie.
W latach 2005-2007 Elektrownia wytworzyáa odpowiednio 11,4, 12,5 oraz 11,6 TWh energii elektrycznej netto
(odpowiednio 12,1, 13,2 oraz 12,4 TWh brutto). W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
Elektrownia wytworzyáa 5,8 TWh (6,2 TWh brutto). Przy uwzglĊdnieniu obecnej wielkoĞci i sprawnoĞci mocy
wytwórczych Elektrowni Kozienice oraz poziomu planowanego przydziaáu uprawnieĔ do emisji dwutlenku
wĊgla na lata 2008-2012 (9,1 mln ton rocznie), Elektrownia Kozienice moĪe obecnie wytwarzaü bez
koniecznoĞci zakupu dodatkowych uprawnieĔ jedynie okoáo 10,6 TWh brutto rocznie.
Wspóáczynnik obciąĪenia brutto Elektrowni, pokazujący, w jakim stopniu odbiorcy pobierają energiĊ
elektryczną z Elektrowni w stosunku do jej moĪliwoĞci, wynosiá za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006
i 2007 roku, odpowiednio 56,9%, 56,9% oraz 55,8%. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r. wspóáczynnik obciąĪenia brutto ksztaátowaá siĊ na poziomie 58%. Wspóáczynnik obciąĪenia brutto
mierzony jest jako porównanie produkcji brutto do caákowitych moĪliwoĞci produkcyjnych. Pomiar iloĞci
energii elektrycznej netto mierzony jest na przyáączach jednostek wytwórczych (przed wprowadzeniem energii
elektrycznej do sieci) po odjĊciu energii elektrycznej zuĪytej na potrzeby wáasne jednostki wytwórczej. Pomiar
produkcji energii elektrycznej brutto nastĊpuje na przyáączach wytwórcy i uwzglĊdnia zuĪycie wáasne elektrowni
oraz energiĊ elektryczną wprowadzoną do sieci.
Wedáug danych ARE, w porównaniu do innych elektrowni dziaáających na terytorium Polski, Elektrownia
Kozienice wytwarza energiĊ elektryczną przy relatywnie niskich kosztach wytwarzania. StrukturĊ kosztową
Elektrowni Kozienice w latach 2005-2007 oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
w stosunku do Ğredniej dla krajowych elektrowni opalanych wĊglem kamiennym (techniczny koszt wytworzenia
energii elektrycznej) przedstawia poniĪsza tabela (PLN/MWh).
Okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
Elektrownia Pozostaáe
Elektrownia
Pozostaáe
Elektrownia
Pozostaáe
Elektrownia
Pozostaáe
Kozienice elektrownie(1)
Kozienice elektrownie(1)
Kozienice elektrownie(1)
Kozienice elektrownie(1
(2)
34,7
42,1
31,2
36,2
36,0
37,1
31,47
39,18
Koszty staáe ..........
83,1
81,4
81,6
83,2
83,1
85,7
91,77
96,14
Koszty zmienne(3) ....
123,5
112,8
119,4
119,1
122,8
123,24
135,32
àączne koszty ......... 117,7
(1)
ĝrednia dla elektrowni: PKE S.A., Elektrownia. Poáaniec S.A. Grupa Electrabel, Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Rybnik S.A., ZE Dolna Odra S.A.,
Elektrownia Stalowa Wola S.A., ZE OstroáĊka S.A.
(2)
Do technicznych kosztów staáych wytworzenia energii elektrycznej naleĪą: materiaáy i energia, wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze, amortyzacja,
podatki i opáaty, remonty oraz pozostaáe koszty.
(3)
Do technicznych kosztów zmiennych wytworzenia energii elektrycznej zalicza siĊ: koszty paliwa produkcyjnego, koszty zakupu paliwa, koszty korzystania
ze Ğrodowiska, pozostaáe materiaáy (koszty odsiarczania) oraz koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby wáasne.
2005

2006

2007

ħródáo: ARE

W 2007 roku koszty staáe Elektrowni Kozienice wyniosáy 36,0 PLN/MWh, w tym 12,2 PLN/MWh stanowiáy
koszty pracy, a 23,9 PLN/MWh pozostaáe koszty staáe. Koszty staáe innych elektrowni (tj. elektrowni spóáek
PKE S.A., Elektrowni Poáaniec S.A., Grupy Electrabel, Elektrowni Opole S.A., Elektrowni Rybnik S.A,
Elektrowni Stalowa Wola S.A. oraz ZE OstroáĊka S.A.), zarówno opalanych wĊglem kamiennym jak
i brunatnym, byáy wyĪsze i wyniosáy, odpowiednio, 37,1 PLN/MWh (w tym 12,7 PLN/MWh stanowiáy koszty
pracy, a 24,4 PLN/MWh stanowiáy pozostaáe koszty staáe) oraz 37,4 (w tym 8,2 stanowiáy koszty pracy,
a 29,2 PLN/MWh stanowiáy pozostaáe koszty staáe). Koszty zmienne Elektrowni Kozienice wyniosáy w
2007 roku 83,1 PLN/MWh, w tym 78,8 PLN/MWh stanowiáy koszty paliwa, a 4,3 PLN/MWh koszty operacyjne
i utrzymania. Koszty innych elektrowni w tym okresie ksztaátowaáy siĊ nastĊpująco: (i) koszty zmienne
elektrowni opalanych wĊglem kamiennym byáy wyĪsze niĪ koszty zmienne Elektrowni Kozienice i wyniosáy
85,7 PLN/MWh (w tym 79,9 PLN/MWh stanowiáy koszty paliwa, a 5,9 PLN/MWh – koszty operacyjne i
utrzymania); (ii) koszty zmienne elektrowni opalanych wĊglem brunatnym byáy niĪsze niĪ Elektrowni Kozienice
i wyniosáy 65,4 PLN/MWh (w tym 58,4 PLN/MWh stanowiáy koszty paliwa, a 7,0 PLN/MWh stanowiáy koszty
operacyjne i utrzymania). W 2007 áączne koszty Elektrowni Kozienice wyniosáy 119 PLN/MWh, podczas gdy
koszty innych polskich elektrowni opalanych wĊglem kamiennym ksztaátowaáy siĊ na poziomie 123 PLN/MWh.
NiĪsze koszty osiągnĊáy elektrownie opalane wĊglem brunatnym – 103 PLN/MWh.
W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. koszty staáe Elektrowni Kozienice wyniosáy
31,47 PLN/MWh, koszty staáe innych elektrowni byáy wyĪsze i wyniosáy 39,18 PLN/MWh. Koszty zmienne
Elektrowni Kozienice wyniosáy w tym okresie 91,77 PLN/MWh. Koszty innych elektrowni w tym okresie
ksztaátowaáy siĊ na poziomie 96,14 PLN/MWh.
W latach poprzednich sprzedaĪ energii elektrycznej byáa realizowana przez ElektrowniĊ Kozienice przede
wszystkim w oparciu o kontrakty bilateralne. W latach 2005-2007 roku najwiĊkszym odbiorcą energii
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elektrycznej od Elektrowni Kozienice
 byáa PSE, która na mocy Umowy KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. odebraáa

odpowiednio w 2005 roku okoáo 37,4%, w 2006 roku okoáo 36,4%, zaĞ w 2007 roku okoáo 33,4% energii
elektrycznej sprzedanej i wyprodukowanej przez ElektrowniĊ. Pozostaáą czĊĞü energii elektrycznej w latach
2005-2007 roku Elektrownia Kozienice sprzedawaáa przedsiĊbiorstwom obrotu (odpowiednio okoáo 13,1%,
23,1%, 44%), spóákom dystrybucyjnym (odpowiednio okoáo 39,9%, 35,3%, 19,9%) i na TGE (odpowiednio
okoáo 1,3%, 0,3%, 0,9% sprzedanej energii elektrycznej) oraz na rynku bilansującym (odpowiednio okoáo 8,4%,
4,9%, 1,8% sprzedanej energii elektrycznej).
Po wejĞciu Elektrowni Kozienice w skáad naszej Grupy oraz po rozwiązaniu z dniem 1 kwietnia 2008 r. Umowy
KDT z 12 wrzeĞnia 1997 r. w zasadzie caáa energia elektryczna, z wyjątkiem energii elektrycznej sprzedawanej
na rynku bilansującym, rezerw mocy w ramach regulacyjnych usáug systemowych oraz znikomych iloĞci
sprzedawanych lokalnym odbiorcom koĔcowym, jest sprzedawana do ENEA.
Aktywa wytwórcze
Elektrownia Kozienice posiada dziesiĊü jednostek wytwórczych o áącznej mocy osiągalnej brutto 2.880 MW,
w tym osiem jednostek o áącznej mocy osiągalnej brutto 1.785 MW (w tym 1 blok o mocy osiągalnej brutto
215 MW, 1 blok o mocy osiągalnej brutto 220 MW oraz 6 bloków o mocy osiągalnej brutto 225 MW kaĪdy)
przyáączonych do sieci 110 i 220 kV oraz dwie jednostki 500 MW o áącznej mocy osiągalnej brutto 1.095 MW
(w tym jedna o mocy osiągalnej brutto 535 MW oraz druga o mocy osiągalnej brutto 560 MW) przyáączone
do sieci 400 kV.
Wszystkie jednostki wytwórcze pochodzą z lat ’70 XX wieku. W latach ’90 XX wieku byáy jednak poddawane
kapitalnej modernizacji1. Dane operacyjne jednostek wytwórczych Elektrowni na dzieĔ niniejszego Prospektu
zostaáy przedstawione w tabeli poniĪej.
Parametry techniczne
IloĞü bloków ......................................................................
WskaĨnik dyspozycyjnoĞci(2) ............................................
SprawnoĞü ogólna(3) ...........................................................
Wspóáspalanie biomasy .....................................................
Uruchomienie ....................................................................
Znaczące remonty ..............................................................
(1)
(2)
(3)

200 MW(1)
8
90,3%
39,7%
Tak
1972-74
1995-2004

500 MW(1)
2
86,3%
39,7%
Nie
1978-79
2000/2001

Obecna osiągalna moc róĪni siĊ w poszczególnych blokach ze wzglĊdu na przeprowadzone modernizacje.
WskaĨnik dyspozycyjnoĞci stanowi iloraz czasu pracy jednostki wytwórczej do moĪliwego czasu pracy.
SprawnoĞü ogólna umoĪliwia porównanie iloĞci energii chemicznej zawartej w zuĪytym paliwie z energią wytworzoną.

W latach 2018-2024 Elektrownia Kozienice przewiduje wycofywanie z produkcji jednostek wytwórczych
o mocy 200-225 MW. W 2018 roku zostaną wycofane z produkcji dwie jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej
200 i 225 MW. W roku 2019 zostanie wycofany kolejny blok o mocy osiągalnej 200 MW. Kolejne dwa bloki
(o mocy osiągalnej 200 i 225 MW) zostaną wycofane z produkcji w 2022 roku, a nastĊpne dwa (o mocy
osiągalnej 225 MW) w roku 2023. Ostatni blok o mocy osiągalnej 225 MW zostanie wycofany z produkcji
w roku 2024. Przewidywane wycofywanie z produkcji jednostek wytwórczych wynika gáównie ze zuĪycia
techniczno-technologicznego tych jednostek.
Paliwa
Wytwarzanie energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice oparte jest przede wszystkim na spalaniu wĊgla
kamiennego jako paliwa podstawowego. Wytwarzanie energii elektrycznej o statusie energii odnawialnej
(poprzez wspóáspalanie biomasy) zostaáo rozpoczĊte w Elektrowni w styczniu 2008 roku.
Gáównym dostawcą wĊgla kamiennego do Elektrowni jest Lubelski WĊgiel „Bogdanka”, który w 2007 roku
dostarczyá 2,8 mln ton, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 1,5 mln ton. Gáówną
przyczyną dla wyboru Lubelskiego WĊgla Bogdanka S.A. jako gáównego dostawcy jest jego niedaleka odlegáoĞü
od Elektrowni wynosząca okoáo 100 km, podczas gdy wiĊkszoĞü polskich kopalni zlokalizowana jest na terenie
Górnego ĝląska w odlegáoĞci okoáo 300 km. WĊgiel z kopalni Bogdanka charakteryzuje siĊ wysoką zawartoĞcią
siarki, a jego samodzielne spalanie powodowaáoby, z uwagi na obecną wydajnoĞü instalacji odsiarczania
w Elektrowni Kozienice, przekroczenie dopuszczalnych norm emisji siarki. Z tego powodu, a takĪe w celu
1

Modernizacja kapitalna polega na przeprowadzeniu kapitalnego remontu, planowanego z wyprzedzeniem co najmniej rocznym, podczas którego planowane
ubytki mocy są uzgodnione z Operatorem Systemu Przesyáowego, i który trwa przynajmniej 60 dni na blokach 200 MW i 90 dni na blokach 500 MW.
Remont kapitalny modernizacyjny związany jest z pracami mającymi na celu remont dotychczas pracujących urządzeĔ oraz ich modernizacjĊ i zmianĊ dającą
w efekcie poprawĊ jakoĞci pracy, a takĪe zmianĊ parametrów technologicznych i technicznych poszczególnych urządzeĔ, lub cáej jednostki wytwórczej.
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dywersyfikacji dostaw, Elektrownia zawaráa umowy na dostawĊ wĊgla kamiennego z dostawcami z Górnego

ĝląska, tj. z Katowickim Holdingiem WĊglowym S.A., JastrzĊbską Spóáką WĊglową S.A oraz Kompanią
WĊglową S.A. Z wszystkimi ww. dostawcami Elektrownia ma zawarte umowy ramowe dostawy wĊgla,
w ramach których kaĪdego roku ustalane są ceny oraz iloĞü dostarczanego wĊgla. Opis gáówny warunków tych
umów znajduje siĊ w niniejszym Rozdziale w punkcie „Istotne umowy”.
Dostawcy oraz dostarczane iloĞci wĊgla w latach 2005-2007 zostaáy przedstawione w poniĪszej tabeli.
2005

2006
(w tys. ton)

2007

Dostawca
Lubelski WĊgiel Bogdanka S.A. ...........................................................
Katowicki Holding WĊglowy S.A. ........................................................
Kompania WĊglowa S.A. ......................................................................
JastrzĊbska Spóáka WĊglowa S.A. ........................................................
PoĞrednicy .............................................................................................

2.538,0
2.181,2
99,8

2.824,9
2.022,1
245,7
216,2

2.797,9
1.951,6
143,1
9,5
-

Razem....................................................................................................

4.819,0

5.309,0

4.902,1

ZuĪycie wĊgla kamiennego w latach 2005, 2006 i 2007 wynosiáo, odpowiednio, 4,96 mln ton, 5,36 mln ton
oraz 5,16 mln ton.
Dostawcy oraz dostarczane iloĞci wĊgla w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2007 oraz
2008 roku zostaáy przedstawione w poniĪszej tabeli.

Dostawca
Lubelski WĊgiel Bogdanka S.A. ...........................................................
Katowicki Holding WĊglowy S.A. ........................................................
Kompania WĊglowa S.A. ......................................................................
JastrzĊbska Spóáka WĊglowa S.A. ........................................................
PoĞrednicy .............................................................................................

Okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
Okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2007 r.
30 czerwca 2008 r.
(w tys. ton)
1.403,61
1.468,67
1.130,47
860,56
241,61
216,03
-

Razem....................................................................................................

2.534,08

2.768,87

Dostawy wĊgla do Elektrowni są realizowane gáównie przez PKP Cargo, która dostarcza do Elektrowni ponad
95% zakupionego przez ElektrowniĊ wĊgla. KorzyĞcią korzystania z PKP Cargo jest obsáuga przez ten podmiot
transportu na terenie caáej Polski.
Elektrownia Kozienice wykorzystuje równieĪ mazut jako paliwo pomocnicze sáuĪące do uruchamiania oraz
wyáączania bloków energetycznych.
W styczniu 2008 roku Elektrownia rozpoczĊáa wytwarzanie energii przy wspóáspalaniu biomasy jako paliwa.
Wspóáspalanie biomasy jest dokonywane w oĞmiu blokach 200-225 MW. Jako biomasa są uĪywane,
w szczególnoĞci pelety z trocin, trociny, pelety ze sáonecznika. Elektrownia posiada obecnie umowy z okoáo
dwudziestoma dostawcami biomasy. Przewiduje siĊ, Īe zuĪycie biomasy w 2008 roku osiągnie okoáo 80.000 ton.
Docelowo planujemy wspóáspalaü rocznie okoáo 200.000 ton biomasy. Wszystkie bloki 200-225 MW
w Elektrowni Kozienice są przystosowane do wytwarzania energii przy wspóáspalaniu biomasy jako paliwa.
Wytwarzanie ciepáa
W związku z wytwarzaniem energii elektrycznej Elektrownia Kozienice wytwarza stosunkowo niewielkie iloĞci
ciepáa w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej. Osiągalna moc cieplna Elektrowni Kozienice wynosi
266 MW. Elektrownia dostarcza odbiorcom ciepáo w postaci pary technologicznej, wody technologicznej oraz
wody grzewczej. Gáównym odbiorcą ciepáa od Elektrowni Kozienice jest przedsiĊbiorstwo ogrodnicze
zlokalizowane w pobliĪu Elektrowni. W latach 2005-2007 Elektrownia sprzedaáa, odpowiednio, 301,8 TJ,
365,2 TJ oraz 429,8 TJ ciepáa, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 roku 246,4 TJ.
Wytwarzanie energii ze Ĩródeá odnawialnych
Poza wspóáspalaniem biomasy w Elektrowni Kozienice, wytwarzaniem energii ze Ĩródeá odnawialnych w naszej
Grupie zajmują siĊ Elektrownie Wodne. Dysponujemy dwudziestoma elektrowniami wodnymi o áącznej
osiągalnej mocy 56 MW leĪącymi w póánocno-zachodniej Polsce na rzekach: (i) Brda – elektrownie: Koronowo,
Smukaáa oraz Tryszczyn; (ii) Wda – elektrownie: Gródek oraz ĩur; (iii) Gwda – elektrownie: Dobrzyca,
Jastrowie, Koszyce, Podgaje oraz Ptusza; (iv) Rega – elektrownie: Likowo, Páoty, Prusinowo, Rejowice,
Trzebiatów I oraz Trzebiatów II; (v) MyĞla – elektrownia MiĊdzylesie; (vi) Drawa – elektrownie: Gucisz
oraz Kamienna; oraz (vii) Obra – elektrownia Bledzew. W 2007 roku Elektrownie Wodne wytworzyáy áącznie
0,1 TWh energii elektrycznej netto, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 0,08 TWh.
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energii pochodzącej ze Ĩródeá odnawialnych.
Dystrybucja energii elektrycznej
W ramach naszej Grupy dystrybucją energii elektrycznej zajmuje siĊ ENEA Operator, która peáni funkcjĊ
operatora systemu dystrybucyjnego.
W zakresie dystrybucji ENEA Operator obejmuje swoim zasiĊgiem obszar 58.213 km2, co stanowi okoáo 20%
terytorium kraju. Wedáug danych ARE w 2007 roku nasz udziaá w rynku usáug dystrybucji energii w Polsce
(w ujĊciu iloĞciowym) wyniósá okoáo 11,6%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
12%. Obszar, na którym dziaáa ENEA Operator, obejmuje swoim zasiĊgiem okoáo 2,3 mln odbiorców. Jest to
województwo lubuskie oraz w czĊĞci województwa poáoĪone w póánocno-zachodniej czĊĞci kraju:
wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz dolnoĞląskie. ENEA Operator
dysponuje liniami energetycznymi o dáugoĞci ponad 123.000 km (wraz z przyáączami) oraz okoáo
33.500 stacjami elektroenergetycznymi, zgodnie z wewnĊtrzną ewidencją ENEA Operator w tym zakresie.
W ramach swojej dziaáalnoĞci ENEA Operator nabywa energiĊ elektryczną w celu pokrycia strat w sieci
dystrybucyjnej powstaáych podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią, które stanowią róĪnicĊ pomiĊdzy
iloĞcią energii zmierzoną jako wprowadzoną do sieci a iloĞcią energii zmierzoną jako pobraną z sieci przez
odbiorców lub oddaną do innych sieci.
ENEA Operator obsáuguje klientów (w tym klientów ENEA) w 5 Zakáadach Obsáugi Klienta, którym podlegają
w sumie 34 Biura Obsáugi Klienta. PoniĪszy schemat przedstawia zasiĊg terytorialny ENEA Operator.

ENEA Operator w zakresie usáug dystrybucji dziaáa na swoim terenie jako monopolista naturalny i nie wystĊpuje
w tym zakresie zjawisko konkurencji. Na obszarze dziaáania ENEA Operator dziaáają PKP Energetyka Sp. z o.o.
oraz lokalne przedsiĊbiorstwa, które posiadają wáasne sieci dystrybucyjne i wydane przez Prezesa URE koncesje
na dystrybucjĊ energii elektrycznej. PKP Energetyka Sp. z o.o. jest przedsiĊbiorstwem wyznaczonym
na operatora systemu dystrybucyjnego, które w szczególnoĞci zajmuje siĊ dostarczaniem energii elektrycznej
na potrzeby trakcji elektrycznej. Lokalne przedsiĊbiorstwa są to natomiast podmioty przyáączone do sieci
ENEA Operator, które pobraną energiĊ elektryczną zuĪywają przede wszystkim na potrzeby wáasne, a jedynie
czĊĞü pobranej energii odsprzedają podmiotom przyáączonym bezpoĞrednio do ich sieci (na poziomie Ğredniego
i niskiego napiĊcia).
Taryfy
ĝwiadczenie usáug dystrybucji wymaga uzyskania zatwierdzenia taryfy przez Prezesa URE. Od zaáoĪeĔ
przyjĊtych do jej przygotowania zaleĪy poziom przychodów ENEA Operator. ENEA Operator uzyskaáa
zatwierdzenie pierwszej swojej taryfy (wczeĞniejsze taryfy byáy uzyskiwane jeszcze przez ENEA) w dniu
17 grudnia 2007 r. Na początku 2008 roku ENEA Operator wystąpiáa z wnioskiem o podwyĪszenie stawek opáat
za usáugi dystrybucji energii elektrycznej. Wnioskowana zmiana taryfy dla ENEA Operator zostaáa zatwierdzona
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2008 r. i obowiązuje od 1 maja 2008 r. Zatwierdzona taryfa
przez Prezesa URE w dniu 16 kwietnia

(ze zmianami) obejmuje rok taryfowy toĪsamy z kalendarzowym rokiem 2008.
Zwrot z kapitaáu w dystrybucji w latach 2005-2008
PoniĪsza tabela prezentuje wybrane elementy przychodu regulowanego z dystrybucji energii elektrycznej.
Informacje na temat zasad kalkulacji taryfy na rok 2008 zostaáy opisane w Rozdziale „Otoczenie regulacyjne” „Taryfy”.
Rok taryfowy
2005(1)
WartoĞü regulacyjna aktywów (WRA)
do wyznaczenia kwoty zwrotu z kapitaáu .....................
Wspóáczynnik udziaáu WRA podlegającego
wynagradzaniu ...............................................................
WACC ...........................................................................
Kwota zwrotu z kapitaáu................................................
Przychód regulowany ....................................................

Rok taryfowy
2006(1)

Rok taryfowy
2007

Rok taryfowy
2008

3.847.290,1

3.799.582,3

2.001.701,0

1.870.107,0

25,0%
13,16%
126.575,8
2.037.009,5(2)

37,5%
13,16%
187.509,4
2.171.636,4(2)

100%
10,04%
200.971,0
2.119.763,5

100%
9,847%
184.149,4
2.253.539,4

(1)

Rozporządzeniem taryfowym z dnia 23 kwietnia 2004 r. pierwszy rok trzyletniego okresu regulacji zostaá wydáuĪony o szeĞü miesiĊcy,
tj. do dnia 31 grudnia 2004 r. Wspóáczynniki korekcyjne X zatwierdzone na kolejne lata taryfowe obejmujące: II póárocze 2004 roku
i I póárocze 2005 roku oraz II póárocze 2005 roku i I póárocze 2006 roku miaáy zastosowanie przy wyznaczaniu przychodu regulowanego
odpowiednio w latach taryfowych 2005 i 2006 (lata te odpowiadaáy latom kalendarzowym).
(2)
Podane w tabeli przychody regulowane dla lat taryfowych 2005 i 2006 wyznaczone zostaáy w oparciu o zatwierdzone przez Prezesa URE
decyzją z dnia 26 czerwca 2003 r. wspóáczynniki korekcyjne X.

Począwszy od roku taryfowego obejmującego II póárocze 2003 roku i I póárocze 2004 roku Prezes URE okreĞliá
nową politykĊ regulacji spóáek dystrybucyjnych, w zakresie związanym z zasadami wynagradzania kapitaáu.
I tak w kolejnych latach taryfowych kwota zwrotu z kapitaáu wyznaczana byáa wedáug nastĊpującej zaleĪnoĞci:
Kzzk = WRA × WACC × U (PLN)
gdzie:
Kzzk -

Kwota zwrotu z kapitaáu

WRA -

WartoĞü regulacyjna aktywów
Bazą do wyznaczenia WRA na lata taryfowe 2003-2006 byáa wartoĞü majątku, okreĞlona jako
wartoĞü bilansowa majątku spóáki inkorporującej (Energetyka PoznaĔska S.A.; obecnie ENEA)
i wartoĞü godziwa majątku spóáek inkorporowanych (Energetyka SzczeciĔska S.A., Zakáad
Energetyczny Bydgoszcz S.A., Zakáad Energetyczny Gorzów S.A., Zielonogórskie Zakáady
Energetyczne S.A.).

WACC -

ĝredniowaĪona stopa zwrotu z kapitaáu
W kolejnych latach taryfowych począwszy od II póárocza 2003 roku do koĔca 2006 roku
wysokoĞü WACC wynosiáa 13,16%.

U-

Wspóáczynnik udziaáu WRA podlegającego wynagradzaniu

Uzgodnione z Prezesem URE wartoĞci wspóáczynników dla kolejnych lat taryfowych zostaáy wyznaczone w taki
sposób, aby w 2011 roku kwota zwrotu z kapitaáu naliczana byáa od 100% WRA.
Dla roku taryfowego 2007 Prezes URE zastosowaá dla ENEA odmienną metodologiĊ wynagradzania kapitaáu,
polegającą na wyznaczeniu WRA w oparciu o wartoĞü majątku nieuwzglĊdniającego wyceny wedáug wartoĞci
godziwej (suma wartoĞci majątków piĊciu spóáek przed konsolidacją), przy czym kwota zwrotu z kapitaáu
obliczana byáa od 100% wartoĞci WRA. Bazą do wyznaczenia WRA byáa wartoĞü majątku na dzieĔ 31 grudnia
2002 r.
Dla roku taryfowego 2008 (pierwszym po wyodrĊbnieniu ENEA Operator, tj. operatora systemu
dystrybucyjnego), zgodnie z wytycznymi Prezesa URE, do wyznaczenia kwoty zwrotu z kapitaáu przyjĊto
wartoĞü WRA równą wartoĞci majątku zaangaĪowanego w dziaáalnoĞü polegającą na dystrybucji energii
elektrycznej w ujĊciu podatkowym, odpowiadającą 100% wartoĞci netto majątku wedáug stanu na dzieĔ
30 czerwca 2007 r., tj. przed wydzieleniem majątku dystrybucyjnego do ENEA Operator.
W piĞmie z dnia 22 wrzeĞnia 2008 r. Prezes URE poinformowaá o zamiarze wypracowania spójnych dla caáego
sektora dystrybucji zasad wynagradzania kapitaáu zaangaĪowanego w dziaáalnoĞü sieciową. W chwili obecnej
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zmierzające do wypracowania, dla celów regulacyjnych, metody pozwalającej na dokonanie jednolitej wyceny
majątku operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym miĊdzy innymi ENEA Operator. Pozwoliáoby to
na uwzglĊdnienie faktu przeszacowania wartoĞci majątku dystrybucyjnego w kolejnych taryfach. Przewiduje siĊ,
Īe wynagrodzeniu podlegaü bĊdzie okreĞlona w ten sposób peána wartoĞü regulacyjna aktywów. JednakĪe,
ze wzglĊdu na duĪe prawdopodobieĔstwo wzrostu wartoĞci majątku przeszacowanego z wykorzystaniem
wybranej metody, niezbĊdne bĊdzie zastosowanie okreĞlonej ĞcieĪki dojĞcia do peánego wynagrodzenia
(patrz Rozdziaá „Otoczenie regulacyjne” - „Taryfy” - „Stawki opáat za usáugi dystrybucji energii elektrycznej”).
Majątek dystrybucyjny
Zgodnie z danymi pochodzącymi z wewnĊtrznej ewidencji ENEA Operator na koniec 2007 roku ENEA Operator
dysponowaáa liniami energetycznymi o dáugoĞci ponad 123.000 km (wraz z przyáączami) oraz okoáo
33.500 stacjami elektroenergetycznymi, w tym okoáo 19.400 stacjami sáupowymi i okoáo 14.100 stacjami
kubaturowymi. Sieü dystrybucyjna ENEA Operator skáadaáa siĊ z linii i stacji elektroenergetycznych
o napiĊciach wysokim (110 kV), Ğrednim (40 kV, 30 kV, 20 kV, 15 kV i 6 kV) i niskim (0,4 kV). DáugoĞü linii
elektroenergetycznych o napiĊciu 110 kV w przeliczeniu na jeden tor wynosiáa 4.920 km i byáa to przede
wszystkim sieü napowietrzna, gdyĪ linie kablowe 110 kV to odcinki o dáugoĞci zaledwie 4 km. DáugoĞü linii
o napiĊciu znamionowym 40 kV wynosiáa 24 km, a 30 kV – 52 km. Pozostaáe linie Ğrednich napiĊü 6 kV – 20 kV
to áącznie 46.054 km w przeliczeniu na jeden tor, z czego 35.919 km (okoáo 78%) to linie napowietrzne. DáugoĞü
linii elektroenergetycznych niskiego napiĊcia (do 1 kV) wynosiáa na terenach miejskich ponad 22.460 km,
a na pozostaáym obszarze ponad 33.120 km, nie licząc przyáączy, których áączna liczba wynosiáa ponad
720.000 sztuk o áącznej dáugoĞci ponad 16.780 km.

Na koniec 2007 roku ENEA Operator posiadaáa 212 stacji elektroenergetycznych o górnym napiĊciu 110 kV
o mocy 6.970 MVA oraz 33.486 stacji Ğredniego i niskiego napiĊcia o mocy 6.421 MVA.
Wedáug stanu na koniec 2007 roku, 41.003 km naszej sieci (38,5%) miaáo poniĪej 25 lat, 53.757 km (50,5%)
naszej sieci byáo w wieku 25 - 50 lat, natomiast 11.708 km (11%) naszej sieci byáo starsze niĪ 50 lat.
OglĊdziny oraz badania sieci dystrybucyjnej, w zaleĪnoĞci od napiĊcia oraz rodzajów urządzeĔ, są dokonywane
w odstĊpach roku lub piĊciu lat. Nasze sieci dystrybucyjne są monitorowane przez piĊü centrów oddziaáowych,
zarządzających siecią 110 kV, oraz 33 centra rejonowe, zarządzające siecią Ğredniego napiĊcia, które monitorują
ewentualne wyáączenia, awarie i zakáócenia. System monitoringu naszych sieci nie jest w peáni ujednolicony,
co wynika z tego, Īe historycznie w ramach naszej Grupy zostaáy poáączone róĪne systemy monitoringu naleĪące
uprzednio do piĊciu odrĊbnych przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych.
ENEA Operator jako operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązana do opracowania Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. IRiESD okreĞla, w szczególnoĞci, warunki korzystania z sieci przez
uĪytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci
oraz zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego. Operator systemu dystrybucyjnego przedstawia Prezesowi
URE do zatwierdzenia tĊ czĊĞü IRiESD, która dotyczy bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania
ograniczeniami systemowymi, wraz z informacją o zgáoszonych przez uĪytkowników systemu uwagach oraz
sposobie ich uwzglĊdnienia. Przygotowana przez ENEA Operator IRiESD w czĊĞci dotyczącej bilansowania
systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi zostaáa zatwierdzona przez Prezesa URE
w dniu 6 marca 2008 r. i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008 r.
Straty sieciowe
Straty sieciowe energii elektrycznej w procesie jej dystrybucji obejmują: straty techniczne oraz straty handlowe
(związane z nielegalnym poborem energii oraz wynikające z báĊdów przyrządów pomiarowych lub
niejednoczesnoĞci odczytów). W wyniku prowadzonych procesów inwestycyjnych poziom strat w dystrybucji
energii elektrycznej poprzez sieci dystrybucyjne ENEA Operator systematycznie spada i wynosiá za lata
zakoĔczone 31 grudnia 2005 roku, 2006 roku oraz 2007 roku, odpowiednio 1.960,2 TWh (10,9%), 1.917,3 TWh
(10,3%) oraz 1.874,0 TWh (10,0%). Za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. poziom strat
wynosiá 797,6 TWh (8,3%), podczas gdy w analogicznym okresie roku 2007, 2006 i 2005 poziom strat
ksztaátowaá siĊ nastĊpująco: 796,9 TWh (8,6%), 925,9 TWh (9,9%) oraz 914,4 TWh (10,3%).
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W ramach naszej Grupy hurtowym obrotem energią elektryczną oraz sprzedaĪą energii elektrycznej odbiorcom
koĔcowym, zajmuje siĊ ENEA. W 2007 roku caákowita sprzedaĪ w ramach obrotu energią wyniosáa
18.564,9 GWh w tym sprzedaĪ odbiorcom koĔcowym 17.008,5 GWh, zaĞ w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. caákowita sprzedaĪ w ramach obrotu energią wyniosáa 9.920,7 GWh,
w tym sprzedaĪ odbiorcom koĔcowym 8.844,9 GWh.
Taryfy
Przychody w zakresie obrotu energią elektryczną są w duĪej mierze uzaleĪnione od obowiązujących taryf
dla energii elektrycznej. Do dnia 31 grudnia 2007 r. dziaáalnoĞü ENEA w zakresie sprzedaĪy energii elektrycznej
odbiorcom koĔcowym byáa objĊta obowiązkiem przedstawiania taryf do zatwierdzania Prezesowi URE.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu, w wyniku decyzji Prezesa URE z dnia 14 maja 2008 r., jesteĞmy zwolnieni
z obowiązku przedkáadania do zatwierdzania Prezesowi URE taryf dla energii elektrycznej z wyáączeniem taryfy
dla odbiorców z grup taryfowych G (gospodarstw domowych) przyáączonych do sieci ENEA Operator. W dniu
30 czerwca 2008 r. ENEA wystąpiáa do Prezesa URE z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedkáadania
do zatwierdzenia taryf ustalanych w odniesieniu do odbiorców z grup taryfowych G przyáączonych do sieci
ENEA Operator w zakresie obrotu energią elektryczną. Na dzieĔ niniejszego Prospektu postĊpowanie jest
w toku.
W dniu 17 stycznia 2008 r. Prezes URE zatwierdziá „TaryfĊ dla energii elektrycznej” ENEA dla odbiorców
zuĪywających energiĊ na potrzebĊ gospodarstw domowych, która zaczĊáa obowiązywaü od 1 lutego 2008 r. i jest
waĪna do dnia 31 grudnia 2008 r. Taryfa ta zostaáa zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Zmiana dotyczyáa cen energii i zaczĊáa obowiązywaü od 1 maja 2008 r. Ponadto Prezes URE decyzją z dnia
7 paĨdziernika 2008 r. zatwierdziá kolejną zmianĊ tej taryfy w zakresie cen energii. „Taryfa dla energii
elektrycznej” dla gospodarstw domowych zawiera dwa pakiety taryfowe: pakiet domowy i pakiet przedpáatowy,
w ramach których wystĊpują odpowiednio trzy i dwie grupy taryfowe.
W zakresie sprzedaĪy energii elektrycznej do odbiorców instytucjonalnych od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje
„Taryfa dla energii elektrycznej” zatwierdzona uchwaáą Zarządu, zmieniona w zakresie cen energii elektrycznej
od 1 kwietnia 2008 r. oraz od 1 listopada 2008 r.
SprzedaĪ do odbiorców koĔcowych
Oferujemy swoim klientom usáugi kompleksowe (sprzedaĪ energii oraz usáugi dystrybucji) w ramach
nastĊpujących zespoáów grup taryfowych:
Zespóá grup taryfowych

Opis

zespóá grup taryfowych A

energia sprzedawana i dostarczana klientom przyáączonym do sieci wysokiego napiĊcia

zespóá grup taryfowych B

energia sprzedawana i dostarczana klientom przyáączonym do sieci Ğredniego napiĊcia

zespóá grup taryfowych C

energia sprzedawana i dostarczana klientom przyáączonym do sieci niskiego napiĊcia, z wyáączeniem
odbiorców zuĪywających energiĊ elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

zespóá grup taryfowych G

energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom zuĪywającym energiĊ elektryczną na potrzeby
gospodarstw domowych przyáączonych do sieci niezaleĪnie od poziomu napiĊcia

W praktyce w zespoáach grup taryfowych A i B są rozliczane gáównie duĪe przedsiĊbiorstwa, w szczególnoĞci
dziaáające w branĪy chemicznej, cementowej, hutniczej, samochodowej, papierniczej, przetwórstwa drewna,
przetwórstwa metali, usáug komunalnych oraz usáug portowych, w zespole grup C rozliczane są obiekty
na niskim napiĊciu niebĊdące gospodarstwami domowymi, jak np. sklepy, punkty usáugowe, hotele, miasta
i gminy na potrzeby oĞwietlenia ulic, w zespole grup taryfowych G rozliczani są odbiorcy zuĪywający energiĊ
elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz związanych z nimi pomieszczeĔ gospodarczych.
Z reguáy ENEA zawiera umowy kompleksowe na czas nieokreĞlony, natomiast umowy sprzedaĪy energii
(bez usáugi dystrybucji energii), w tym umowy z odbiorcami przyáączonymi do sieci operatorów systemów
dystrybucyjnych innych niĪ ENEA Operator, są najczĊĞciej zawierane na czas okreĞlony wynoszący najczĊĞciej
12 miesiĊcy, przy czym o ile strony uzgodnią ceny na kolejne lata, okres obowiązywania moĪe byü przedáuĪony.
Okresy wypowiedzenia są najczĊĞciej ustalane na jeden miesiąc (okoáo 2,2 mln umów), rzadziej na dwa, trzy lub
szeĞü miesiĊcy (okoáo 0,1 mln umów).
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Liczba klientów ENEA, w podziale
 na zespoáy grup taryfowych, w latach 2002-2007 oraz za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przedstawiaáa siĊ nastĊpująco:

G ...........................
C + R .....................
B ............................
A ...........................

1.973.197
246.093
5.358
19

1.985.790
249.528
5.405
19

1.999.335
252.859
5.475
20

2.012.653
259.657
5.673
23

2.028.493
269.353
5.807
22

Okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
2.037.614
272.869
5.890
24

Razem...................

2.224.667

2.240.742

2.257.689

2.278.006

2.303.675

2.316.397

Zespóá grup
taryfowych

2003

2004

2005

2006

2007

ħródáo: Spóáka

Informacje w zakresie zafakturowanej sprzedaĪy energii elektrycznej przez ENEA odbiorcom koĔcowym
za 2007 rok przedstawia poniĪsza tabela.
Zespóá grup
taryfowych

Liczba odbiorców

Struktura
odbiorców
w%

Struktura
sprzedaĪy
energii
w%

SprzedaĪ
energii
w MWh

Przychody ze
sprzedaĪy w
tys. PLN

Struktura przychodów
ze sprzedaĪy
w%

2007
A ...........................
B ............................
C ............................
G ...........................

22
5.807
269.353
2.028.493

0,00095
0,25
11,70
88,05

2.019.760
7.208.127
3.593.018
4.187.614

12
42
21
25

284.000,4
1.025.996,9
532.817,2
689.162,0

11
41
21
27

Razem...................

2.303.675

100,00

17.008.519

100,00

2.531.976,5

100,00

ħródáo: Spóáka

Informacje w zakresie zafakturowanej sprzedaĪy energii elektrycznej przez ENEA odbiorcom koĔcowym
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. przedstawia poniĪsza tabela.
Zespóá grup
taryfowych
Okres szeĞciu
miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
A ...........................

Liczba odbiorców
wedáug stanu
na dzieĔ
30 czerwca 2008 r.

Struktura
odbiorców
w%

Struktura
sprzedaĪy
energii
w%

SprzedaĪ
energii
w MWh

Przychody ze
sprzedaĪy w
tys. PLN

Struktura przychodów
ze sprzedaĪy
w%

0,00
10
0,25
11,78
87,96

1.108.605
3.597.958
1.906.100
2.232.258

12,5
40,7
21,6
25,2

188.128,7

11,90

B ............................
C ............................
G ...........................

24
5.890
272.869
2.037.614

649.274,7
348.902,9
395.212,0

41,05
22,06
24,99

Razem...................

2.316.397

100,00

8.844.921

100,00

1.581.518,3

100,00

ħródáo: Spóáka

Zmiany Ğrednich cen w zespoáach grup taryfowych w latach 2004-2007 oraz do dnia 30 czerwca 2008 r.
przedstawia poniĪsza tabela(1).
Zespóá grup taryfowych
A, B oraz C ...................................................
G ...................................................................
(1)

2004

2005
0,4
2,7

2006
0,7
0,9

2007
2,2
(0,4)

11,4
6,8

Okres szeĞciu
miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
30,7
13,8

Dane bazują na planowanej sprzedaĪy dla 2008 roku; dynamika liczona w stosunku do roku poprzedniego.

ħródáo: Spóáka

W 2007 roku wartoĞü sprzedaĪy energii elektrycznej najwiĊkszemu z naszych odbiorców nie przekroczyáa 3,2%
áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej, a udziaá 10 najwiĊkszych odbiorców nie przekroczyá 15%
áącznej wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej. W okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.
wartoĞü sprzedaĪy energii elektrycznej najwiĊkszemu z naszych odbiorców nie przekroczyáa 4,2% áącznej
wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej, a udziaá 10 najwiĊkszych odbiorców nie przekroczyá 17% áącznej
wartoĞci sprzedaĪy energii elektrycznej.
W latach 2005-2007 ENEA sprzedawaáa energiĊ elektryczną odbiorcom, przyáączonym do sieci operatorów
systemów dystrybucyjnych innych niĪ Operator, w nastĊpujących iloĞciach: w roku 2005 – okoáo 127 GWh
(na rzecz 1 klienta), w roku 2006 – okoáo 870 GWh (na rzecz 3 klientów), a w roku 2007 – okoáo 800 GWh
(na rzecz 3 klientów), w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. – okoáo 469 GWh.

192

SprzedaĪ pozostaáym odbiorcom



Uczestnicząc w krajowym obrocie energią elektryczną realizujemy równieĪ sprzedaĪ na rynku hurtowym
w ramach Towarowej Gieády Energii lub innym przedsiĊbiorstwom obrotu, które równowaĪą w ten sposób
wáasne pozycje kontraktowe. Wolumen sprzedaĪy wynika gáównie z naszych dziaáaĔ zmierzających
do zrównowaĪenia zapotrzebowania na energiĊ elektryczną z zawartymi wczeĞniej kontraktami w kaĪdej
godzinie, co prowadzi do optymalizacji ekspozycji na rynku bilansującym.
Zakup energii na rynku hurtowym
Na potrzeby uczestniczenia w krajowym obrocie energią elektryczną ENEA dokonuje zakupu energii
elektrycznej na podstawie umów dwustronnych (z wytwórcami, przedsiĊbiorstwami obrotu i na platformach
obrotu), zakupów na Towarowej Gieádzie Energii oraz na rynku bilansującym oraz z prowadzenia transakcji
arbitraĪowych pomiĊdzy poszczególnymi segmentami rynku.
StrukturĊ zakupów energii elektrycznej w 2007 roku przedstawia tabela.
GWh

w tys. PLN

Udziaá w kosztach
zakupu %

Umowy dwustronne ..................................................................................
TGE ...........................................................................................................
Rynek bilansujący .....................................................................................

18.951,6
278,8
163,3

2.435.695
30.935
24.830

97,76
1,24
1,0

Razem .......................................................................................................

19.393,7

2.491.460

100,00

StrukturĊ zakupów energii elektrycznej za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. przedstawia
tabela.
GWh
Umowy dwustronne ..................................................................................
TGE ...........................................................................................................
Rynek bilansujący .....................................................................................
Razem .......................................................................................................

w tys. PLN
9 653,61
44,83
222,22
9 920,67

1 412 335
6 862
45 832
1 465 029

Udziaá w kosztach
zakupu %
96,40
0,47
3,13
100,00

ĝwiadectwa pochodzenia
PoniewaĪ sprzedajemy energiĊ elektryczną odbiorcom koĔcowym mamy obowiązek uzyskania oraz
przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia okreĞlonej iloĞci Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá
odnawialnych oraz energii wytworzonej w kogeneracji lub uiszczenia opáaty zastĊpczej (patrz Rozdziaá
„Otoczenie regulacyjne”, punkty „Energia ze Ĩródeá odnawialnych” oraz „Energia wytwarzana w skojarzeniu
w wytwarzaniem ciepáa”). W dacie Prospektu energiĊ odbiorcom koĔcowym sprzedaje ENEA oraz
w niewielkich iloĞciach Elektrownia Kozienice.
WielkoĞü obowiązku Spóáki (bez Elektrowni Kozienice) w zakresie uzyskania i umorzenia Ğwiadectw
pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych lub uiszczenia opáaty zastĊpczej w 2007 roku wyniosáa
829.116 MWh i taka iloĞü Ğwiadectw zostaáa umorzona przez ENEA.
WielkoĞü obowiązku Spóáki (bez Elektrowni Kozienice) w zakresie umorzenia Ğwiadectw pochodzenia energii
z kogeneracji lub uiszczenia opáaty zastĊpczej wyniosáa w 2007 roku:
-

dla tzw. czerwonych certyfikatów – 1.328.458 MWh, z czego umorzyliĞmy Ğwiadectwa pochodzenia
tej energii potwierdzające wytworzenie 832.338 MWh;

-

dla tzw. Īóátych certyfikatów – 64.410 MWh, z czego umorzyliĞmy Ğwiadectwa pochodzenia tej energii
potwierdzające wytworzenie 20.000 MWh.

W pozostaáej czĊĞci obowiązek zostaá zrealizowany poprzez uiszczenie opáaty zastĊpczej. Z uwagi na roczny
okres rozliczania ww. obowiązków Spóáka nie przedstawia danych za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
Koncesje
Nasza podstawowa dziaáalnoĞü w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną jest
koncesjonowana przez Prezesa URE.
Elektrownia Kozienice posiada koncesjĊ: (i) na wytwarzanie energii elektrycznej – waĪną do dnia 31 grudnia
2025 r.; oraz (ii) na obrót energią elektryczną – waĪną do dnia 1 stycznia 2013 r. Ponadto Elektrownia Kozienice
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posiada koncesjĊ: (i) na wytwarzanie
 ciepáa – waĪną do dnia 31 grudnia 2025 r.; oraz (ii) na przesyáanie
i dystrybucjĊ ciepáa – waĪną do dnia 31 grudnia 2025 r. W 2007 roku opáaty uiszczone przez ElektrowniĊ
Kozienice z tytuáu wszystkich posiadanych koncesji wyniosáy 1,1 mln PLN.
ENEA Operator posiada koncesjĊ na dystrybucjĊ energii elektrycznej waĪną do dnia 1 lipca 2017 r. Z uwagi na
fakt, iĪ koncesja jest waĪna dopiero od dnia 1 lipca 2007 r., w 2007 roku ENEA Operator nie byáa zobligowana
do uiszczenia opáaty z tytuáu posiadanej koncesji. Natomiast w roku 2008 byáa zobowiązana do uiszczenia opáaty
z tytuáu posiadanej koncesji na dystrybucjĊ energii elektrycznej w wysokoĞci 0,66 mln PLN, która wynikaáa
z wysokoĞci uzyskanych przychodów z dziaáalnoĞci koncesjonowanej w okresie II póárocza 2007 roku.
ENEA posiada dwie koncesje: (i) na obrót energią elektryczną – waĪną do dnia 31 grudnia 2025 r.; oraz
(ii) na wytwarzanie energii elektrycznej – waĪną do dnia 15 sierpnia 2017 r. W 2007 roku opáaty uiszczone przez
ENEA z tytuáu wszystkich posiadanych koncesji wyniosáy 2 mln PLN, z czego 1 mln wyniosáa opáata z tytuáu
koncesji na dystrybucjĊ energii elektrycznej, a 1 mln opáata z tytuáu koncesji na obrót energią elektryczną.
W 2007 roku ENEA nie byáa zobligowana do ponoszenia opáaty z tytuáu koncesji na wytwarzanie.
Pozostaáa dziaáalnoĞü
Spóáki z naszej Grupy prowadzą równieĪ dziaáalnoĞü dodatkową wobec podstawowej dziaáalnoĞci. W latach
2006-2007 spóáki prowadzące taką dziaáalnoĞü dodatkową zostaáy czĊĞciowo skonsolidowane wedáug
okreĞlonych obszarów dziaáalnoĞci, a czĊĞciowo zostaáy poddane procesowi likwidacji.
Obecnie, w ramach skonsolidowanych obszarów dziaáalnoĞci dodatkowej, spóáki z naszej Grupy prowadzą,
miĊdzy innymi dziaáalnoĞü w zakresie: (i) budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów sieci i urządzeĔ
energetycznych; (ii) projektowania, konstruowania, produkcji i sprzedaĪy urządzeĔ i aparatury elektrycznej
i energetycznej; (iii) usáug związanych z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego napiĊcia; (iv) usáug
transportowych; oraz (v) dziaáalnoĞci socjalnej (obiekty turystyczne, ochrona zdrowia).
Najistotniejsze wĞród spóáek zaleĪnych prowadzących dziaáalnoĞü dodatkową, są nastĊpujące spóáki:
-

BHU prowadząca dziaáalnoĞü w zakresie handlu urządzeniami,
elektroenergetycznymi, jak równieĪ w zakresie projektowania budowlanego;

sprzĊtem

i

materiaáami

-

ENEOS prowadząca dziaáalnoĞü w zakresie eksploatacji, konserwacji i modernizacji oĞwietlenia ulicznego
w aglomeracjach szczeciĔskiej i poznaĔskiej;

-

ENERGOBUD Leszno prowadząca dziaáalnoĞü w zakresie projektowania, budowy, modernizacji, remontów,
eksploatacji sieci oraz związanych z nimi urządzeĔ;

-

AUTO-STYL zajmująca siĊ sprzedaĪą detaliczną pojazdów mechanicznych, akcesoriów, paliw, jak równieĪ
obsáugą i naprawą pojazdów mechanicznych oraz wynajmem Ğrodków transportu.

Ubezpieczenia
Zakres ochrony ubezpieczeniowej spóáek naszej Grupy jest zgodny z praktyką stosowaną przez inne
podmioty dziaáające w sektorze elektroenergetycznym w Polsce. Zawierając umowy ubezpieczenia korzystamy
z usáug wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych dziaáających w sektorze elektroenergetycznym.
Wspóápracujemy z najwiĊkszymi ubezpieczycielami dziaáającymi na rynku polskim, miĊdzy innymi,
z Powszechnym Zakáadem UbezpieczeĔ S.A., Towarzystwem UbezpieczeĔ i Reasekuracji Warta S.A.,
Sopockim Towarzystwem UbezpieczeĔ Ergo Hestia S.A. oraz Towarzystwem UbezpieczeĔ Allianz Polska S.A.
Najistotniejsze ubezpieczenia naszej Grupy to ubezpieczenia zawierane, co do zasady, w koasekuracji dwóch lub
wiĊcej ubezpieczycieli.
Aktualne ubezpieczenia majątkowe zawarte na rzecz spóáek naszej Grupy obejmują w szczególnoĞci:
-

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeĔ losowych, w tym ubezpieczenie linii elektroenergetycznych
od ryzyka szadzi i huraganu;

-

ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych;

-

ubezpieczenie od kradzieĪy z wáamaniem i rabunku oraz wandalizmu;

-

ubezpieczenie maszyn i urządzeĔ znajdujących siĊ w Elektrowni Kozienice od uszkodzeĔ;

-

ubezpieczenie zysku utraconego przez ElektrowniĊ Kozienice wskutek przerw w dziaáalnoĞci wywoáanych
przez ogieĔ i inne zdarzenia losowe, jak równieĪ wskutek uszkodzeĔ maszyn i urządzeĔ;
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- ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci
 cywilnej, w szczególnoĞci z tytuáu posiadanego mienia i prowadzonej

dziaáalnoĞci, z tytuáu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy, odpowiedzialnoĞci cywilnej
pracodawcy, odpowiedzialnoĞci cywilnej związanej z wprowadzaniem produktów do obrotu;

-

ubezpieczenie odpowiedzialnoĞci cywilnej czáonków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów ENEA, jak
równieĪ czáonków zarządów, rad nadzorczych i prokurentów wiĊkszoĞci spóáek Grupy.

Dodatkowo spóáki naszej Grupy, w szczególnoĞci ENEA, ENEA Operator i Elektrownia Kozienice, posiadają
ubezpieczenia parku samochodowego.
Patenty i licencje
Na dzieĔ niniejszego Prospektu nie jesteĞmy uzaleĪnieni od licencji i patentów, jak równieĪ nowych procesów
technologicznych w stopniu, który by moĪna uznaü za znaczący dla naszej dziaáalnoĞci lub rentownoĞci.
Systemy IT
Ze wzglĊdu na wymogi biznesowe w spóákach naszej Grupy wyróĪnia siĊ nastĊpujące klasy systemów:
(i) systemy pomocnicze; (ii) systemy waĪne; oraz (iii) systemy krytyczne. Jako pomocnicze klasyfikuje siĊ
systemy przetwarzające dane, których dostĊpnoĞü oraz integralnoĞü nie mają istotnego znaczenia dla dziaáania
spóáek naszej Grupy. Jako waĪne klasyfikuje siĊ systemy przetwarzające dane, których utrata bądĨ trwaáe
uszkodzenie mogą zakáóciü proces funkcjonowania przedsiĊbiorstwa oraz, dla których moĪna okreĞliü krytyczną
granicĊ czasu niedostĊpnoĞci, powyĪej której procesy funkcjonowania przedsiĊbiorstwa ulegną powaĪnemu
zakáóceniu. Jako krytyczne klasyfikuje siĊ systemy przetwarzające dane, których nawet chwilowa niedostĊpnoĞü
moĪe spowodowaü powaĪne zakáócenie funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. Do systemów krytycznych naleĪą
przede wszystkim: (i) zintegrowany system zarządzania przedsiĊbiorstwem; (ii) systemy nadzoru i zarządzania
siecią energetyczną; (iii) systemy informacji o sieci energetycznej, (iv) systemy sáuĪące do rozliczania
odbiorców energii elektrycznej, (v) systemy obsáugi rynku energii; oraz (vi) systemy sterowania i regulacji
procesów technologicznych wytwarzania energii elektrycznej. Do systemów waĪnych moĪemy natomiast
zaliczyü, miĊdzy innymi, systemy ksiĊgowe, systemy zarządzania informacją biznesową i sprawozdawczą
oraz systemy obiegu dokumentów.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu nie jesteĞmy uzaleĪnieni od licencji, patentów lub umów handlowych
w obszarze teleinformatyki w stopniu, który moĪna uznaü za znaczący dla naszej dziaáalnoĞci lub rentownoĞci.
Dla kaĪdego rodzaju oprogramowania wykorzystywanego w naszej dziaáalnoĞci moĪna uzyskaü na warunkach
rynkowych oprogramowanie alternatywne o podobnej funkcjonalnoĞci.
Pracownicy
Informacje ogólne
PoniĪej zamieszczono dane na temat Ğredniego zatrudnienia w Grupie za okresy objĊte historycznymi
sprawozdaniami finansowymi oraz Ğrednie zatrudnienie w Grupie na dzieĔ 31 sierpnia 2008 r. Uzyskanie
danych na dzieĔ niniejszego Prospektu, z uwagi na proces raportowania istniejący w Grupie, nie jest moĪliwe.
Struktura zatrudnienia w Grupie
PoniĪej zostaáo przedstawione Ğrednie zatrudnienie w Grupie w roku 2005, 2006 oraz 2007 oraz w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. (w zaokrągleniu do peánych liczb).
Struktura zatrudnienia w Grupie (w etatach)
Rodzaj pracy

2005

2006

2007

Stanowiska robotnicze ...............
Stanowiska nierobotnicze ..........

4.035
3.899

3.893
3.879

4.219
4.024

Okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
5.651
4.425

Ogóáem ......................................

7.934

7.772

8.243

10.076
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Na dzieĔ 31 sierpnia 2008 r. Ğrednie
 zatrudnienie w Grupie wynosiáo 10.092 osób, z czego 5.657 osób byáo
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a 4.435 osób na stanowiskach nierobotniczych.

PoniĪej zostaáo przedstawione Ğrednie zatrudnienie w Grupie w roku 2005, 2006 oraz 2007 oraz w okresie
szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. (w zaokrągleniu do peánych liczb) w podziale na segmenty
branĪowe.
Struktura zatrudnienia w Grupie w podziale na segmenty branĪowe (w etatach)
Rodzaj branĪy

2005

2006

2007

Obrót ..........................................
Dystrybucja ................................
Wytwarzanie ..............................
Pozostaáa dziaáalnoĞü .................

25
5.719
2.190

42
5.639
2.091

49
5.719
742
1.733

Okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2008 r.
87
5.841
2.483
1.665

Ogóáem ......................................

7.934

7.772

8.243

10.076

Na dzieĔ 31 sierpnia 2008 r. 92 osoby byáy zatrudnione w ramach segmentu obrotu, 5.839 osób byáo
zatrudnionych w ramach segmentu dystrybucji, 2.493 osoby byáy zatrudnione w ramach segmentu wytwarzania,
zaĞ 1.668 osób byáo zatrudnionych w ramach segmentu pozostaáej dziaáalnoĞci.
Polityka kadrowa
Zatrudnienie w spóákach naszej Grupy jest stabilne. Zmiany w strukturze zatrudnienia związane są przede
wszystkim z odejĞciami pracowników na skutek nabycia przez nich uprawnieĔ emerytalnych i związaną
z tym koniecznoĞcią odtworzenia zatrudnienia. Polityka kadrowa Elektrowni Kozienice związana jest ĞciĞle
z realizacją zadaĔ statutowych Elektrowni i sáuĪy zabezpieczeniu przebiegu procesów technologicznoprodukcyjnych. W Elektrowni obowiązuje plan zatrudnienia sporządzony dla poszczególnych komórek
organizacyjnych. Ponadto na kaĪdy rok kalendarzowy opracowuje siĊ plan zatrudnienia dla Elektrowni jako
caáoĞci.
W lutym 2008 roku ENEA rozpoczĊáa wdraĪanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy
na lata 2008-2012, która pozwoli na wypracowanie jednolitych procedur i zasad w zakresie polityki personalnej.
Obowiązujące regulacje prawne
Poza Kodeksem Pracy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy w ramach naszej
Grupy obowiązują:
-

Ponadzakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysáu Energetycznego zawarty dnia 13 maja
1993 r. i wpisany do rejestru Ponadzakáadowych Ukáadów Zbiorowych dnia 26 wrzeĞnia 1995 r. („PUZP”);
PUZP okreĞla, miĊdzy innymi, minimalne warunki, jakim odpowiadaü ma treĞü stosunku pracy pomiĊdzy
pracownikami zatrudnionymi u pracodawców zawierających PUZP;

-

Zakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy zawarty dnia 16 grudnia 1996 r. dla pracowników ENEA oraz spóáek
zaleĪnych ENEA, z wyáączeniem Elektrowni Kozienice (tekst jednolity z 23 kwietnia 2007 r.) i wpisany
do rejestru Zakáadowych Ukáadów Zbiorowych dnia 22 kwietnia 1997 r. („ZUZP”); ZUZP stosuje siĊ
w sytuacjach, których nie reguluje PUZP, a takĪe jeĪeli jego postanowienia są bardziej korzystne
od postanowieĔ PUZP; ZUZP obejmuje systemy wynagradzania w ENEA, a takĪe inne Ğwiadczenia
i uprawnienia związane z pracą; ZUZP nie obejmuje zasad wynagradzania czáonków zarządów, gáównych
ksiĊgowych i czáonków rady nadzorczej w spóákach Grupy, za wyjątkiem tych, którzy są pracownikami; oraz

-

Zakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy dla Pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A. zawarty dnia 6 sierpnia
2007 r. i wpisany do rejestru Zakáadowych Ukáadów Zbiorowych dnia 11 grudnia 2007 r.; ukáadem tym
objĊci są wszyscy pracownicy Elektrowni, a w czĊĞci dotyczącej dziaáalnoĞci socjalno-bytowej równieĪ
emeryci i renciĞci, którzy są byáymi pracownikami Elektrowni.

Gwarancje zatrudnienia
Zgodnie z trójstronnym porozumieniem zawartym dnia 18 grudnia 2002 r. pracownicy ENEA, ENEA Operator,
jak równieĪ pracownicy spóáek zaleĪnych ENEA (wymienionych w porozumieniu) są objĊci gwarancją
zachowania warunków pracy i páacy, a takĪe gwarancją trwaáoĞci stosunku pracy, bez wzglĊdu
na restrukturyzacjĊ. Dnia 29 czerwca 2007 r. zostaáo równieĪ podpisane porozumienie dotyczące przejĞcia czĊĞci
pracowników do ENEA Operator, w którym przedáuĪono gwarancje zatrudnienia o okres 4 lat. Gwarancjami
są objĊci pracownicy zatrudnieni w ENEA i w ENEA Operator przed 29 czerwca 2007 r. W razie rozwiązania

196

odprawa w wysokoĞci iloczynu indywidualnego miesiĊcznego
stosunku pracy pracownikowi przysáuguje

wynagrodzenia pracownika i okresu pozostaáego do wygaĞniĊcia okresu zagwarantowanego przez porozumienie
– 80% páatne jednorazowo lub 100% jeĪeli páatne miesiĊcznie, przy czym wysokoĞü odprawy w Īadnym razie
nie moĪe byü niĪsza niĪ dwudziestokrotnoĞü Ğredniego miesiĊcznego wynagrodzenia. Gwarancje powyĪsze
obowiązują do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz przedáuĪają siĊ w stosunku do pracowników, którym w chwili
wygaĞniĊcia gwarancji brakowaü bĊdzie nie wiĊcej niĪ 4 lata do speánienia przesáanek uprawniających ich
do nabycia prawa do emerytury.
Ponadto w dniu 10 sierpnia 2007 r. zostaáa zawarta umowa spoáeczna pomiĊdzy Elektrownią a organizacjami
związkowymi dziaáającymi w Elektrowni obejmująca swoimi postanowieniami wszystkie osoby, które w dniu jej
wejĞcia w Īycie byáy zatrudnione przez ElektrowniĊ. Pracownicy Elektrowni są objĊci gwarancją zachowania
warunków pracy i páacy, a takĪe gwarancją trwaáoĞci stosunku pracy, bez wzglĊdu na restrukturyzacjĊ.
W przypadku naruszenia przez ElektrowniĊ gwarancji zatrudnienia, pracownikowi, wobec którego naruszono
gwarancjĊ zatrudnienia, niezaleĪnie od innych ĞwiadczeĔ przysáugujących na mocy przepisów prawa,
przysáuguje jednorazowe odszkodowanie w wysokoĞci równej iloczynowi liczby miesiĊcy pozostających
do koĔca okresu gwarancji zatrudnienia, liczonych od dnia rozwiązania umowy o pracĊ lub od dnia upáywu
okresu wypowiedzenia zmieniającego lub naruszającego gwarancjĊ zatrudnienia, oraz przeciĊtnego
miesiĊcznego wynagrodzenia w Elektrowni, nie mniej jednak niĪ równowartoĞü iloczynu 48 miesiĊcy
i przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w Elektrowni. Gwarancje powyĪsze obowiązują przez okres 11 lat
licząc od dnia 30 stycznia 2008 r. Osoby uprawnione mogą dochodziü roszczeĔ powstaáych w czasie
obowiązywania umowy, nie dáuĪej niĪ przez okres trzech lat po jej wygaĞniĊciu.
System wynagradzania
W Grupie, z wyáączeniem Elektrowni Kozienice, wynagrodzenie zasadnicze okreĞlone jest stawką miesiĊczną
i stanowi obligatoryjny, staáy skáadnik wynagrodzenia za pracĊ. Przewidzianych jest 13 kategorii zaszeregowania
pracowników, na podstawie, których ustala siĊ wynagrodzenie zasadnicze. Szczegóáowe zasady obliczania
wynagrodzenia zasadniczego zawiera ZUZP.
W Elektrowni Kozienice obowiązuje zbliĪony system wynagradzania pracowników, tj. czasowo-premiowy,
w którym wynagrodzenie zasadnicze okreĞlone jest stawką miesiĊczną i stanowi obligatoryjny, staáy skáadnik
wynagrodzenia za pracĊ. Szczegóáowe zasady wynagradzania reguluje Zakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy
dla Pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A. WysokoĞü wynagrodzenia zasadniczego uzaleĪniona jest
od kategorii zaszeregowania pracownika, charakteru lub specyfiki wykonywanej pracy oraz zajmowanego
stanowiska. Powierzenie pracownikom stanowisk pracy i przyznanie kategorii zaszeregowania nastĊpuje
w oparciu o taryfikator stanowisk pracy dla Elektrowni Kozienice, stanowiący zaáącznik do Zakáadowego
Ukáadu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A.
Dodatkowe Ğwiadczenia pracownicze w Grupie, z wyáączeniem Elektrowni Kozienice
W Grupie wystĊpują nastĊpujące rodzaje ĞwiadczeĔ pracowniczych:
Krótkoterminowe Ğwiadczenia pracownicze
Do krótkoterminowych ĞwiadczeĔ pracowniczych Grupa zalicza miĊdzy innymi:
-

wyĪsze niĪ wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dodatkowe wynagrodzenie:
(i) za pracĊ w godzinach nadliczbowych; (ii) za pracĊ w porze nocnej; (iii) za pracĊ w soboty, niedziele i dni
Ğwiąteczne; (iv) za peánienie pogotowia technicznego; (v) za czas choroby;

-

dodatek z tytuáu wykonywania pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciąĪliwych lub
niebezpiecznych;

-

miesiĊczny dodatek za staĪ pracy, przysáugujący za okres zatrudnienia w energetyce, czyli w jednostkach
wymienionych w Ponadzakáadowym Ukáadzie Zbiorowym Pracy. PodstawĊ wymiaru dodatku za staĪ pracy
stanowi stawka osobistego wynagrodzenia zasadniczego;

-

nagrody za wykrycie i likwidacjĊ nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz pobierania energii
niezgodnie z umową. Na nagrody dla pracowników, którzy przyczynili siĊ do wykrycia lub zlikwidowania
niedotrzymywania warunków zawartej umowy, przeznacza siĊ 20% kwoty rachunku wyrównawczego.
Natomiast za wykrycie lub zlikwidowanie pobierania energii bez zawarcia umowy, przeznacza siĊ 35%
obliczonej lub zryczaátowanej opáaty za nielegalne pobieranie energii. Wypáata nagród nastĊpuje
po wpáaceniu caáej naleĪnoĞci przez odbiorcĊ;
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w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 25% Ğredniego wynagrodzenia
- nagrodĊ z okazji Dnia Energetyka

zasadniczego odpowiednio w ENEA;

-

premiĊ roczną o charakterze obligatoryjnym wypáacaną z funduszu premii rocznej, który wynosi 8,5%
funduszu wynagrodzeĔ z poprzedniego roku;

-

preferencyjne zasady korzystania z energii elektrycznej przez pracowników Grupy regulowane przez
zaáącznik do ZUZP. Zgodnie z zawartymi tam zasadami, pracownikom przysáuguje prawo do ulgowej
odpáatnoĞci za wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstwa domowego w iloĞci
nieprzekraczającej 3.000 kWh w roku oraz Ğrednio 250 kWh miesiĊcznie, w nie wiĊcej niĪ dwóch ukáadach
pomiarowych, wskazanych przez pracownika. OdpáatnoĞü wynosi 20% wartoĞci cen i stawek opáat za energiĊ
elektryczną i skáadnika zmiennego opáaty przesyáowej grupy taryfowej ogólnie obowiązującej dla
gospodarstw domowych. OdpáatnoĞci nie podlega opáata staáa sieciowa i abonamentowa.

Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ
Do programów okreĞlonych ĞwiadczeĔ Grupa zalicza:
-

odprawy w związku z przejĞciem na emeryturĊ lub rentĊ z tytuáu niezdolnoĞci do pracy w formie gratyfikacji
pieniĊĪnych. Jej wysokoĞü zaleĪy od staĪu pracy oraz od wysokoĞci otrzymywanego wynagrodzenia;

-

nagrody jubileuszowe. Ich wysokoĞü zaleĪy od staĪu pracy w energetyce oraz u poprzednich pracodawców,
a takĪe od wysokoĞci otrzymywanego wynagrodzenia;

-

prawo do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną wykorzystywaną dla potrzeb gospodarstwa domowego
w iloĞci 3.000 kWh rocznie. Przysáuguje ono pracownikom przechodzącym na emeryturĊ, którzy
przepracowali w Grupie co najmniej rok. Prawo to, w przypadku zgonu pracownika przechodzi na maáĪonka,
jeĪeli pobiera on rentĊ rodzinną. Zgodnie z Protokoáem Dodatkowym nr 14 do Ponadzakáadowego Ukáadu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysáu Energetycznego z dniem 1 stycznia 2006 r. emeryci i renciĞci
nabyli prawo do ekwiwalentu pieniĊĪnego w wysokoĞci 3.000 kWh × 80% ceny energii elektrycznej
i skáadnika zmiennego ceny przesyáowej oraz 100% wartoĞci opáaty staáej sieciowej i opáaty abonamentowej
wedáug taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych;

-

odpisy na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytów.

Program okreĞlonych skáadek
Zgodnie z zaáącznikiem nr 18 do ZUZP Grupa prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny w formie grupowego
ubezpieczenia na Īycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaáowym na zasadach okreĞlonych w ustawie i
wynegocjowanych ze stroną związkową. Z Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą korzystaü pracownicy
spóáek Grupy, które przystąpiáy do umowy miĊdzyzakáadowej, po roku pracy niezaleĪnie od rodzaju umowy
o pracĊ. Pracownicy przystĊpują do Pracowniczego Programu Emerytalnego na nastĊpujących warunkach:
-

ubezpieczenie zawiera siĊ w formie ubezpieczenia grupowego na Īycie z ochroną ubezpieczeniową;

-

poziom skáadki podstawowej ustala siĊ w wysokoĞci 7% wynagrodzenia uczestnika;

-

90% skáadki podstawowej przeznacza siĊ na skáadkĊ inwestycyjną, a 10% na ochronĊ ubezpieczeniową.

Dodatkowe Ğwiadczenia pracownicze w Elektrowni Kozienice
W Elektrowni Kozienice wystĊpują nastĊpujące rodzaje ĞwiadczeĔ pracowniczych:
Krótkoterminowe Ğwiadczenia pracownicze
Odpowiednio do rodzaju, charakteru lub specyfiki wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska
pracownikom Elektrowni Kozienice przysáugują oprócz wynagrodzenia zasadniczego, nastĊpujące Ğwiadczenia
związane z pracą wypáacane w ramach Ğrodków na wynagrodzenia:
-

dodatki i dodatkowe wynagrodzenia za prace, w tym: w godzinach nadliczbowych; w porze nocnej;
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciąĪliwych lub niebezpiecznych; w soboty, niedziele
i ustalone dni Ğwiąteczne przysáugujące pracownikom jednozmianowym; w soboty i niedziele przysáugujące
pracownikom zatrudnionym w systemie trzyzmianowym, w czterobrygadowej lub podobnej organizacji
czasu pracy (dodatek ryczaátowy); za peánienie pogotowia technicznego (domowego); w systemie
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przerywanego czasu pracy dodatkowe
wynagrodzenie za czas przerwy w pracy; za czas dyĪuru peánionego

przez kierowców; kierowcy samochodu sáuĪbowego;

-

dodatek funkcyjny;

-

premie i nagrody;

-

dodatek za staĪ pracy;

-

wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez pracownika;

-

naleĪnoĞci na pokrycie kosztów związanych z podróĪą sáuĪbową;

-

wynagrodzenia za czas niezdolnoĞci do pracy pracownika wskutek choroby;

-

odprawa poĞmiertna dla czáonków rodziny zmaráego pracownika;

-

premia z okazji Dnia Energetyka w wysokoĞci 20% Ğredniego miesiĊcznego wynagrodzenia
w przedsiĊbiorstwie w roku poprzednim;

-

premia roczna – zgodnie z obowiązującym Regulaminem Premii Rocznej – wypáacana z funduszu premii
rocznej, który wynosi 8,5% osobistego funduszu wynagrodzeĔ, obciąĪającego koszty roku, w którym premia
jest wypáacana.

Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ
Do programów okreĞlonych ĞwiadczeĔ w Elektrowni Kozienice zalicza siĊ:
-

wypáaty jednorazowych odpraw pieniĊĪnych w związku z przejĞciem na emeryturĊ lub rentĊ z tytuáu
niezdolnoĞci do pracy. PodstawĊ wymiaru odprawy stanowi suma: (i) 50% przeciĊtnego miesiĊcznego
wynagrodzenia (bez wypáat nagród z zysku) w Elektrowni, w roku poprzedzającym przejĞcie na emeryturĊ
lub rentĊ; oraz (ii) 50% wynagrodzenia pracownika, obliczonego jak ekwiwalent pieniĊĪny za urlop
wypoczynkowy. Maksymalna wysokoĞü odprawy emerytalnej lub rentowej wynosi 700% podstawy
wymiaru. WysokoĞü jednorazowej odprawy nie moĪe byü niĪsza od jednomiesiĊcznego wynagrodzenia
pracownika na dzieĔ rozwiązania stosunku pracy obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Przy
ustalaniu okresów zatrudnienia uprawnionych do otrzymania odprawy emerytalnej lub rentowej przyjmuje
siĊ okresy pracy udokumentowane Ğwiadectwami pracy niezaleĪnie od formy rozwiązania stosunku pracy;

-

nagrody jubileuszowe, których wysokoĞü zaleĪy od dáugoĞci staĪu pracy pracownika uzyskanego w trakcie
zatrudnienia w Elektrowni i zatrudnienia w poprzednich zakáadach pracy. Okresy zatrudnienia uprawniające
do nagrody jubileuszowej sumuje siĊ oddzielnie: (i) w Elektrowni oraz w innych przedsiĊbiorstwach
energetycznych; oraz (ii) w pozostaáych zakáadach pracy. Maksymalna wysokoĞü nagrody jubileuszowej
moĪe wynieĞü 550% podstawy wymiaru. PodstawĊ wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi: (i) za okres
pracy w Elektrowni oraz w innych przedsiĊbiorstwach energetycznych – wynagrodzenie obliczone wedáug
zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniĊĪnego za urlop wypoczynkowy; (ii) za okres pracy
w innych przedsiĊbiorstwach – 20% podstawy ustalonej zgodnie z zasadami okreĞlonymi w punkcie (i)
powyĪej;

-

prawo do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną wykorzystywaną dla potrzeb gospodarstwa domowego
w iloĞci nieprzekraczającej 3000 kWh i Ğrednio 250 kWh miesiĊcznie. Ekwiwalent energetyczny, zgodnie
z Protokoáem Dodatkowym nr 14 do PUZP, emeryci i renciĞci oraz osoby pobierające zasiáki i Ğwiadczenia
przedemerytalne nabyli z dniem 1 grudnia 2005 r. prawo do ekwiwalentu pieniĊĪnego w wysokoĞci
3.000 kWh × 80% ceny energii elektrycznej i skáadnika zmiennego opáaty przesyáowej oraz 100% wartoĞci
opáaty staáej sieciowej i opáaty abonamentowej wedáug taryfy jednostkowej ogólnie obowiązującej
dla gospodarstw domowych;

-

odpisy na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych na osoby uprawnione do korzystania z funduszu
zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFĝS.

Program okreĞlonych skáadek
Wszystkie jednostki Elektrowni Kozienice zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy
obowiązujących przepisów, do pobierania i odprowadzania skáadek na Ğwiadczenia emerytalne pracowników.
ĝwiadczenia te stanowią program paĔstwowy oraz mają charakter programu okreĞlonych skáadek.
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wymiaru skáadek na ubezpieczenie spoáeczne. Do programu mogą przystąpiü osoby, które są zatrudnione
w Elektrowni co najmniej 3 lata.
Związki zawodowe
W naszej Grupie dziaáa osiem organizacji związkowych:
1.

MiĊdzyzakáadowa Komisja NSZZ SolidarnoĞü ENEA;

2.

MiĊdzyzakáadowy Związek Zawodowy Pracowników GE ENEA S.A. - HOLDING;

3.

MiĊdzyzakáadowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągáego GE ENEA S.A.;

4.

MiĊdzyzakáadowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego InĪynierów i Techników przy
ENEA S.A.;

5.

MiĊdzyzakáadowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA S.A. „Kadra”;

6.

Samorządny NiezaleĪny Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni „Kozienice”;

7.

NiezaleĪny Samorządny Związek Zawodowy „SolidarnoĞü” Elektrowni „Kozienice” S.A;

8.

Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych Elektrowni „Kozienice” S.A.

Organizacje związkowe dziaáające w naszej Grupie áącznie zrzeszają okoáo 70% naszych pracowników.
Organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu Kodeksu Pracy są: MiĊdzyzakáadowa Komisja NSZZ
SolidarnoĞü ENEA, która skupia w Grupie 3.127 czáonków, w tym 2.855 pracowników, oraz MiĊdzyzakáadowy
Związek Zawodowy Pracowników GE ENEA S.A. - HOLDING, który skupia w Grupie 2.057 czáonków, w tym
1.855 pracowników, jak równieĪ organizacje związkowe dziaáające w Elektrowni, które w sumie zrzeszają 1.431
czáonków, co stanowi okoáo 62% ogóáu zatrudnionych pracowników Elektrowni. Reprezentatywną zakáadową
organizacją związkową jest organizacja związkowa, która zrzesza co najmniej 10% pracowników zatrudnionych
u pracodawcy bądĨ taka, która zrzesza 7% pracowników, lecz jednoczeĞnie jest jednostką organizacyjną albo
organizacją czáonkowską ponadzakáadowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną wedáug Kodeksu
Pracy; jednakĪe w sytuacji, gdy Īadna z organizacji związkowych nie speánia powyĪszych wymogów,
reprezentatywną zakáadową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca najwiĊkszą liczbĊ pracowników.
Spory zbiorowe, strajki
Na dzieĔ niniejszego Prospektu w Grupie nie toczy siĊ Īaden spór zbiorowy.
Uprawnienie do nieodpáatnego nabycia Akcji lub wypáaty ekwiwalentu
W wyniku przeprowadzonej w 1993 roku komercjalizacji ENEA zostaáa przeksztaácona z przedsiĊbiorstwa
paĔstwowego w jednoosobową spóákĊ Skarbu PaĔstwa. W związku z komercjalizacją oraz planowaną
prywatyzacją Spóáki dotychczasowym pracownikom ENEA przysáuguje uprawnienie do nieodpáatnego nabycia
od Skarbu PaĔstwa do 15% Akcji. W przypadku wniesienia Akcji naleĪących do Skarbu PaĔstwa do innej
jednoosobowej spóáki Skarbu PaĔstwa pracownicy uzyskują prawo do otrzymania ekwiwalentu prawa
do nieodpáatnego nabycia Akcji w postaci wynagrodzenia naleĪnego z tytuáu umorzenia Akcji wypáaconego
przez SpóákĊ. Szczegóáowe zasady nieodpáatnego nabywania akcji przez pracowników reguluje Ustawa
o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Uprawnienia powyĪsze przyznawane są pracownikom wedáug dwóch
kryteriów, tj. z uwagi na kryterium zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiĊbiorstwie w dniu jego
wykreĞlenia z rejestru bądĨ kryterium staĪu pracy w komercjalizowanym przedsiĊbiorstwie. Warunkiem
uzyskania w przyszáoĞci prawa do nieodpáatnego nabycia akcji spóáki bądĨ do otrzymania jego ekwiwalentu jest
záoĪenie przez pracownika w ciągu szeĞciu miesiĊcy od dnia wpisania spóáki do rejestru pisemnego
oĞwiadczenia o zamiarze nabycia akcji. Z uprawnienia tego skorzystaáo 8.665 pracowników Spóáki oraz
ENEA Operator, którym przysáugiwaü bĊdzie uprawnienie do nieodpáatnego nabycia Akcji. Prawo
do nieodpáatnego nabycia akcji powstaje po upáywie trzech miesiĊcy od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa
pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upáywem dwunastu miesiĊcy od dnia powstania prawa.
Akcjami przeznaczonymi do nieodpáatnego nabycia przez pracowników są Akcje Serii B.
W przypadku nieodpáatnego nabycia akcji przez pracowników nie mogą one byü przedmiotem obrotu przed
upáywem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym Īe akcje
nabyte przez pracowników peániących funkcjĊ czáonków zarządu spóáki nie mogą byü zbyte przed upáywem
trzech lat od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
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w ramach procesu konsolidacji reguluje Ustawa o Zasadach Nabywania Akcji od Skarbu PaĔstwa w Procesie
Konsolidacji Sektora Energetycznego. W przypadku procesu konsolidacji spóáek sektora elektroenergetycznego
pracownicy speániający warunki wskazane w Ustawie o Zasadach Nabywania Akcji od Skarbu PaĔstwa
w Procesie Konsolidacji Sektora Energetycznego nabywają uprawnienie do ekwiwalentu bądĨ nieodpáatnego
nabycia akcji spóáki konsolidowanej lub konsolidującej. W wyniku konsolidacji Elektrowni Kozienice
polegającej na wniesieniu 100% akcji Elektrowni Kozienice na kapitaá zakáadowy ENEA obecni i byli
pracownicy Elektrowni Kozienice uzyskali uprawnienie do otrzymania ekwiwalentu lub nieodpáatnego nabycia
Akcji. Z uprawnienia do otrzymania ekwiwalentu skorzystaáo okoáo 2.169 osób, a z uprawnienia
do nieodpáatnego nabycia Akcji skorzystaáo okoáo 1.388 osób. Ekwiwalent prawa do nieodpáatnego nabycia
Akcji stanowi wynagrodzenie naleĪne z tytuáu umorzenia Akcji. W dniu 1 sierpnia 2008 r. Walne Zgromadzenie
podjĊáo uchwaáĊ o umorzeniu 10.594.129 Akcji naleĪących do Skarbu PaĔstwa za áącznym wynagrodzeniem
wynoszącym 291.127 tys. PLN. Na dzieĔ niniejszego Prospektu áączny koszt związany z zaspokojeniem
roszczeĔ pracowników Elektrowni Kozienice o wypáatĊ ekwiwalentu z tytuáu nieodpáatnego udostĊpnienia
Akcji oraz nieodpáatnego udostĊpnienia Akcji wynosi 515,0 mln PLN.
Istotne porozumienia zbiorowe w związku z uprawnieniem do nieodpáatnego nabycia Akcji lub Ğwiadczeniami
dodatkowymi
Porozumienia zbiorowe Grupy z wyáączeniem Elektrowni Kozienice
W lutym 2005 oraz lipcu 2007 roku zawarliĞmy istotne porozumienia z organizacjami związkowymi dotyczące
stworzenia gwarancji wypáaty rekompensat dla pracowników przejmowanych przez ENEA spóáek oraz
pracowników spóáek zaleĪnych ENEA przejĊtych przez inną jej spóákĊ zaleĪną, którzy caákowicie lub czĊĞciowo
utracili prawo do nieodpáatnego nabycia akcji Spóáki. Porozumienie z lipca 2007 roku dodatkowo przewidywaáo,
Īe ustalenie ewentualnych rekompensat bĊdzie przedmiotem odrĊbnego porozumienia. W związku
z powyĪszymi istotnymi porozumieniami oraz w ramach toczących siĊ sporów zbiorowych, w dniu 28 maja
2008 r. Zarząd zawará istotne porozumienie z organizacjami związkowymi dziaáającymi w Grupie, które
przewiduje wypáatĊ jednorazowego Ğwiadczenia pieniĊĪnego pracownikom, którzy caákowicie lub czĊĞciowo
utracili prawo do nieodpáatnego nabycia akcji Spóáki oraz pracownikom spóáek Grupy, którzy nie nabyli
uprawnieĔ do nabycia akcji Spóáki z uwagi na fakt nie objĊcia ich przepisami Ustawy o Komercjalizacji
i Prywatyzacji (z wyáączeniem pracowników Elektrowni Kozienice). Na realizacjĊ powyĪszego Ğwiadczenia
zobowiązaliĞmy siĊ przeznaczyü kwotĊ w wysokoĞci 14,5 mln záotych. PowyĪsze Ğwiadczenie pieniĊĪne staje siĊ
wymagalne po upáywie 24 miesiĊcy od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa co najmniej 1 akcji Spóáki w trybie
Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, a jego wypáata ma nastąpiü w terminie 2 miesiĊcy od powyĪszej daty.
Zdaniem Spóáki treĞü porozumienia, rozstrzyga o wszystkich roszczeniach z wczeĞniej zawartych istotnych
porozumieĔ odnoszących siĊ do akcji pracowniczych Spóáki, wypáaty ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych z tytuáu utraty
czĊĞci praw do akcji w wyniku restrukturyzacji Spóáki oraz wypáaty ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych pracownikom
nieuprawnionym do nabycia akcji Spóáki. W związku z tym porozumienie to zakoĔczyáo spory zbiorowe
dotyczące kwestii bĊdących przedmiotem porozumienia, które zostaáy wszczĊte 18 lutego i 5 maja 2008 r.
Ponadto, zgodnie z treĞcią porozumienia, nie narusza ono w Īaden sposób praw nabytych przez pracowników
na podstawie innych umów i porozumieĔ. W przypadku rozbieĪnoĞci miĊdzy postanowieniami porozumienia
i innych umów lub porozumieĔ, zastosowanie mają zasady korzystniejsze dla pracowników. Odmienne
stanowisko zajĊáa jedna z organizacji związkowych, które podpisaáy porozumienie. W dniu 18 sierpnia 2008 r.
skierowaáa ona do Emitenta pismo, w którym wezwaáa Emitenta do dalszych rokowaĔ w przedmiotowej
sprawie. Zdaniem organizacji związkowej zawarte w dniu 28 maja 2008 r. porozumienie zbiorowe ma charakter
warunkowy, a tym samym nie koĔczy sporu zbiorowego. Jak juĪ wskazano powyĪej, Emitent nie podziela tego
stanowiska. (patrz szerzej „Spór zbiorowy dotyczący kwestii związanych z Akcjami Pracowniczymi moĪe zostaü
wszczĊty ponownie” w Rozdziale „Czynniki ryzyka”).
Porozumienia zbiorowe Elektrowni Kozienice
Ponadto, dnia 9 sierpnia 2007 r. zostaáo zawarte porozumienie pomiĊdzy Elektrownią Kozienice a zakáadowymi
organizacjami związkowymi dziaáającymi w Elektrowni Kozienice. Porozumienie okreĞla szczegóáowe zasady
podziaáu pracowników uprawnionych do akcji na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na kaĪdą z tych
grup jak równieĪ tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. Podziaá uprawnionych pracowników
na poszczególne grupy odbywa siĊ na podstawie áącznego okresu zatrudnienia w przedsiĊbiorstwie paĔstwowym
„Elektrownia Kozienice” oraz w Elektrowni Kozienice po przeksztaáceniu jej w spóákĊ akcyjną. Dnia 16 maja
2008 r. zostaáo zawarte porozumienie miĊdzy Elektrownią Kozienice a zakáadowymi organizacjami
związkowymi dziaáającym w Elektrowni Kozienice, które zastĊpuje – z dniem jego zawarcia – porozumienie
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
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Do najistotniejszych Ğrodków trwaáych naszej Grupy naleĪą aktywa wytwórcze Elektrowni Kozienice
(w tym turbozespoáy i kotáy, elektrofiltry, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacja do wspóáspalania
biomasy), jak równieĪ majątek dystrybucyjny ENEA Operator, o których mowa powyĪej w niniejszym
Rozdziale (patrz punkt „Wytwarzanie energii elektrycznej” - „Aktywa wytwórcze”, oraz punkt „Dystrybucja
energii elektrycznej” - „Majątek dystrybucyjny”). Ponadto do istotnych Ğrodków trwaáych naszej Grupy naleĪą
posiadane przez nas nieruchomoĞci. Na dzieĔ niniejszego Prospektu spóáki Grupy są w posiadaniu okoáo
8.150 nieruchomoĞci jako ich wáaĞciciele, uĪytkownicy wieczyĞci bądĨ na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ponadto, dodatkowe informacje dotyczące istniejących i planowanych znaczących rzeczowych aktywów
trwaáych, w tym dzierĪawionych nieruchomoĞci i ustanowionych obciąĪeĔ zostaáy przedstawione w niniejszym
Prospekcie w Rozdziaáach: „Wykorzystanie wpáywów z emisji” oraz „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej
oraz perspektyw rozwoju” w punktach „Nakáady inwestycyjne” oraz „ZadáuĪenie”. PoniĪej przedstawione
zostaáy informacje na temat nieruchomoĞci istotnych dla dziaáalnoĞci Grupy.
Istotne Ğrodki trwaáe ENEA
Do istotnych nieruchomoĞci posiadanych przez SpóákĊ naleĪą dwie zabudowane nieruchomoĞci. Jedna z nich
poáoĪona jest w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 11, a jej powierzchnia wynosi 912 m2. Spóáka jest jej
uĪytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. (w ciągu ostatnich piĊciu lat przed upáywem ww. terminu,
Spóáka moĪe zaĪądaü przedáuĪenia uĪytkowania wieczystego na dalszy okres od 40 do 99 lat).
Na przedmiotowej nieruchomoĞci znajduje siĊ budynek administracyjno-biurowy o powierzchni uĪytkowej
3.043 m2, w którym mieĞci siĊ siedziba Spóáki. Druga nieruchomoĞü poáoĪona jest w Poznaniu, przy
ul. StrzeszyĔskiej 58, a jej powierzchnia wynosi 8.608 m2. Spóáka jest jej wieczystym uĪytkownikiem do dnia
5 grudnia 2089 r. (w ciągu ostatnich piĊciu lat przed upáywem ww. terminu, Spóáka moĪe zaĪądaü przedáuĪenia
uĪytkowania wieczystego na dalszy okres od 40 do 99 lat). Na przedmiotowej nieruchomoĞci znajduje siĊ
budynek administracyjno-biurowy o powierzchni uĪytkowej 3.035,9 m2, w którym mieĞci siĊ siedziba
Departamentu Handlu ENEA, jak równieĪ siedziba EnergoPartner.
Istotne Ğrodki trwaáe ENEA Operator
Poza majątkiem dystrybucyjnym, o którym mowa powyĪej w niniejszym Rozdziale, na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
ENEA Operator posiadaáa (zarówno jako wáaĞciciel, uĪytkownik wieczysty lub na podstawie innych stosunków
prawnych) okoáo 7 tys. nieruchomoĞci. Ponadto w odniesieniu do ponad 3 tys. nieruchomoĞci posiadaáa
ustanowione na jej rzecz sáuĪebnoĞci gruntowe lub prawo uĪytkowania. Na przedmiotowych nieruchomoĞciach
posadowione są kluczowe dla dziaáalnoĞci ENEA Operator obiekty sieciowe, tj. urządzenia elektroenergetyczne
(przede wszystkim GPZ i stacje transformatorowe), a ponadto siedziby zarządu, oddziaáów, rejonów. CzĊĞü
majątku dystrybucyjnego naleĪącego do ENEA Operator, za wyjątkiem sieci elektroenergetycznych, znajduje
siĊ na nieruchomoĞciach, z których ENEA Operator korzysta bez odpowiedniego tytuáu prawnego. Dotyczy to
okoáo 35% nieruchomoĞci, na których znajduje siĊ okoáo 12% spoĞród 212 GPZ oraz okoáo 39% spoĞród blisko
14.100 stacji transformatorowych kubaturowych. W odniesieniu do linii elektroenergetycznych, przewaĪająca
ich wiĊkszoĞü przebiega przez grunty, do których ENEA Operator nie posiada odpowiedniego tytuáu prawnego.
Informacje na temat postĊpowaĔ związanych z korzystaniem przez ENEA Operator z nieruchomoĞci osób
trzecich znajdują siĊ w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” - „Istotne postĊpowania prawne” - „Sprawy sądowe”.
Istotne Ğrodki trwaáe Elektrowni Kozienice
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Elektrownia Kozienice posiadaáa okoáo 120 nieruchomoĞci, których byáa
uĪytkownikiem wieczystym lub wáaĞcicielem, albo które posiadaáa na podstawie innych stosunków prawnych,
o áącznej powierzchni 5.642.446,47 m2.
Do istotnych nieruchomoĞci posiadanych przez ElektrowniĊ naleĪą nieruchomoĞci o powierzchni 5.471.161 m2
poáoĪone w obrĊbie ĝwierĪe Górne, àaszówka, Michaáówka oraz Wilczkowice, których Elektrownia jest
uĪytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. (w ciągu ostatnich piĊciu lat przed upáywem ww. terminu,
Spóáka moĪe zaĪądaü przedáuĪenia uĪytkowania wieczystego na dalszy okres od 40 do 99 lat). Elektrownia
Kozienice jest równieĪ wáaĞcicielem dziaáek o áącznej powierzchni 78.488 m2, zlokalizowanych jak wskazano
powyĪej. Na przedmiotowych nieruchomoĞciach znajduje siĊ siedziba Elektrowni, jak równieĪ jej majątek
wytwórczy.
Elektrownia Kozienice jest równieĪ uĪytkownikiem wieczystym nieruchomoĞci o charakterze usáugowym
i rekreacyjnym o powierzchni 92.797,47 m2.
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Sprawy sądowe
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. spóáki naszej Grupy (ENEA i ENEA Operator) byáy stroną 186 postĊpowaĔ
sądowych dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomoĞci, których áączna wartoĞü przedmiotu sporu
wynosi okoáo 16,187 mln PLN oraz stroną sporów przedsądowych. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. áączna wartoĞü
rezerwy utworzonej z tytuáu postĊpowaĔ sądowych i przedsądowych wynosiáa 72,7 mln PLN. Zdecydowana
wiĊkszoĞü spraw wiąĪe siĊ z majątkiem dystrybucyjnym ENEA Operator (wczeĞniej ENEA) i dotyczy przede
wszystkim: (i) usuniĊcia urządzeĔ elektroenergetycznych z nieruchomoĞci osób trzecich; (ii) zapáaty
wynagrodzenia z tytuáu bezumownego korzystania z nieruchomoĞci osób trzecich pod urządzeniami
elektroenergetycznymi; jak równieĪ (iii) zwrotu kosztów poniesionych przez Lasy PaĔstwowe w związku
z nieruchomoĞciami lub ich czĊĞciami zajĊtymi przez urządzenia elektroenergetyczne. Ponadto przeciwko
Elektrowni Kozienice prowadzone byáy postĊpowania o zapáatĊ przewoĨnego, o przywrócenie do pracy, jak
równieĪ o odszkodowanie z tytuáu ekwiwalentu z tytuáu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji przysáugującego
pracownikom Elektrowni na skutek komercjalizacji Elektrowni. Za szczególnie istotne dla Grupy uwaĪamy
postĊpowania w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomoĞci osób trzecich. W związku
z takimi sprawami utworzyliĞmy nastĊpujące rezerwy (wedáug stanu na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.): (i) rezerwĊ
na roszczenia osób trzecich bĊdące przedmiotem prowadzonych przeciwko spóákom naszej Grupy (tj. przeciwko
ENEA Operator lub ENEA) postĊpowaĔ sądowych – w áącznej kwocie 16,2 mln PLN; oraz (ii) rezerwĊ
na roszczenia o charakterze przedsądowym zgáoszone przez wáaĞcicieli nieruchomoĞci, na których znajduje siĊ
nasz majątek dystrybucyjny – w áącznej kwocie 54,7 mln PLN.
Sprawy przed organami administracji
Na dzieĔ niniejszego Prospektu jesteĞmy stroną piĊciu istotnych postĊpowaĔ prowadzonych przed Prezesem
UOKiK oraz oĞmiu istotnych postĊpowaĔ prowadzonych przed Prezesem URE. Przedmiotowe postĊpowania
dotyczą zarzutów naduĪywania przez nas pozycji dominującej na lokalnym rynku poprzez, miĊdzy innymi,
stosowanie uciąĪliwych procedur przyáączania do sieci, w szczególnoĞci farm wiatrowych oraz naliczania opáat
za przyáączenie do sieci. Ponadto toczące siĊ spory dotyczą zasadnoĞci wstrzymania dostaw energii, a takĪe
zatwierdzania taryf i wydawania Ğwiadectw pochodzenia.
Sprawy prowadzone przez Prezesa UOKiK
Pierwsze z postĊpowaĔ wszczĊtych z urzĊdu przez Prezesa UOKiK dotyczy zarzutu naduĪywania przez
ENEA Operator pozycji dominującej na lokalnym rynku poprzez faworyzowanie w zakresie przyáączania farm
wiatrowych do sieci jednego z podmiotów.
Drugie z wszczĊtych postĊpowaĔ antymonopolowych dotyczy zarzutu naduĪywania przez ENEA Operator
pozycji dominującej na lokalnym rynku dystrybucji energii elektrycznej poprzez stosowanie uciąĪliwych
procedur przyáączania do sieci, w szczególnoĞci farm wiatrowych, jak równieĪ raĪącego naruszania terminów
wydawania warunków przyáączania oraz okreĞlania zakresu wpáywu projektowanej farmy wiatrowej na system
elektroenergetyczny.
Trzecie postĊpowanie wszczĊte przez Prezesa UOKiK na początku 2008 roku dotyczy zarzutu naduĪywania
przez ENEA pozycji dominującej na lokalnym rynku obrotu w związku z podejrzeniem obciąĪania odbiorców
energii dwukrotną opáatą abonamentową za miesiąc styczeĔ 2008 roku.
Czwarte postĊpowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK ma na celu wstĊpne ustalenie, czy nastąpiáo
naruszenie przez ENEA Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia
2008 r. opáaty za obsáugĊ handlową odbiorców związanej z rozliczaniem sprzedawanej energii.
Piąte postĊpowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK ma na celu wstĊpne ustalenie, czy nastąpiáo naruszenie
przez ENEA Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów poprzez narzucanie odbiorcom obowiązku
dostosowania swoich urządzeĔ do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których odbiorca zostaá
powiadomiony we wáaĞciwym czasie i trybie, w tym ewentualnie rozbudowy swojej sieci lub instalacji
wynikającej ze zmiany miejsca dostarczania energii i rozgraniczenia wáasnoĞci, z prawem ENEA
do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej wskutek nie realizowania przez odbiorcĊ postanowieĔ umowy.
W przypadku uznania naszych czynnoĞci za niezgodne z prawem, mogą one w caáoĞci lub czĊĞci staü siĊ
niewaĪne lub teĪ mogą zostaü naáoĪone kary pieniĊĪne w wysokoĞci do 10% przychodu ukaranej spóáki
osiągniĊtego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok naáoĪenia kary.
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Na dzieĔ niniejszego Prospektu trzy
 postĊpowania są w toku: postĊpowanie w sprawie naduĪywania przez
ENEA Operator pozycji dominującej na lokalnym rynku poprzez faworyzowanie w zakresie przyáączania farm
wiatrowych do sieci jednego z podmiotów, postĊpowanie mające na celu ustalenie czy nastąpiáo naruszenie przez
ENEA Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2008 r. opáaty
za obsáugĊ handlową odbiorców związanej z rozliczaniem sprzedawanej energii oraz postepowanie mające
na celu ustalenie, czy nastąpiáo naruszenie przez ENEA Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
poprzez narzucanie odbiorcom obowiązku dostosowania swoich urządzeĔ do zmienionych warunków
funkcjonowania sieci.
W pozostaáych dwóch postĊpowaniach Prezes UOKiK wydaá juĪ decyzje. W postĊpowaniu dotyczącym
obciąĪania odbiorców energii dwukrotną opáatą abonamentową za miesiąc styczeĔ 2008 roku, Prezes UOKiK
w decyzji z dnia 12 wrzeĞnia 2008 r. uznaá obciąĪenie odbiorców energii dwukrotną opáatą abonamentową za
miesiąc styczeĔ 2008 roku za praktykĊ ograniczającą konkurencjĊ i nakazaá zaniechanie jej stosowania. Ponadto
naáoĪyá na ENEA karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci 160.000 PLN, stanowiącą ok. 0,03% kary maksymalnej
(wysokoĞü kary pieniĊĪnej wynika z faktu uznania przez Prezesa UOKiK, iĪ nie istnieje potrzeba oddziaáywania
represyjnego na ENEA oraz nadania karze waloru dyscyplinującego). W dniu 30 wrzeĞnia 2008 r. ENEA záoĪyáa
odwoáanie od przedmiotowej decyzji do Sądu OkrĊgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. W drugim z postĊpowaĔ, decyzją z dnia 30 wrzeĞnia 2008 r. Prezes UOKiK umorzyá
postĊpowanie w czĊĞci dotyczącej naduĪywania przez ENEA Operator pozycji dominującej na lokalnym rynku
dystrybucji energii elektrycznej poprzez stosowanie uciąĪliwych procedur przyáączania do sieci, w szczególnoĞci
farm wiatrowych. Natomiast uznaá za ograniczającą konkurencjĊ i nakazaá jej zaniechania, praktykĊ polegającą
na naduĪywaniu pozycji dominującej poprzez raĪące naruszanie terminów wydawania warunków przyáączania
oraz okreĞlanie zakresu wpáywu projektowanej farmy wiatrowej na system elektroenergetyczny. Ponadto naáoĪyá
na ENEA Operator karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci 11.626.160 PLN, stanowiącą 10% kary maksymalnej.
ENEA Operator zamierza záoĪyü odwoáanie od przedmiotowej decyzji do Sądu OkrĊgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprawy prowadzone przez Prezesa URE
WiĊkszoĞü spraw prowadzonych przed Prezesem URE zostaáo wszczĊtych w 2007 roku i dotyczą one zarzutów:
(i) nieprawidáowoĞci przy rozpatrywaniu wniosków o okreĞlenie warunków przyáączenia dla urządzeĔ
wytwórczych energii elektrycznej; (ii) ustalenia treĞci umowy przyáączenia do sieci, w tym ustalenia zasad
rozliczenia kosztów przyáączenia; (iii) nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii; (iv) odmów zawarcia
umowy przyáączenia farmy wiatrowej do sieci; oraz (v) niewykonania obowiązku zakupu energii wytwarzanej
w kogeneracji za 2006 rok.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu wszystkie sprawy są w toku. W przypadku uznania naszych czynnoĞci
za niezgodne z prawem, moĪe zostaü naáoĪona na nas kara do wysokoĞci 15% przychodu z dziaáalnoĞci
koncesjonowanej danej spóáki, natomiast w przypadku uznania naszych dziaáaĔ za naruszające warunki koncesji
moĪe zostaü ona cofniĊta.
Sprawy prowadzone przed innymi organami administracji
W dniu 28 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydziaá VIII Zamiejscowy w Radomiu
wydaá wyrok uwzglĊdniający skargĊ Elektrowni Kozienice poprzez uchylenie zarządzenia pokontrolnego
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ĝrodowiska z dnia 23 grudnia 2007 r. dotyczącego
stosowania w Elektrowni oleju opaáowego (mazutu) niespeániającego wymagaĔ dotyczących zawartoĞci siarki.
Wystąpienie Elektrowni do WSA nastąpiáo po podtrzymaniu zarządzenia pokontrolnego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony ĝrodowiska, pomimo przedstawionego przez ElektrowniĊ Kozienice, zgodnego z jej
stanowiskiem, stanowiska Ministerstwa ĝrodowiska (Departament Globalnych Problemów ĝrodowiska i Zmian
Klimatu) w przedmiotowej sprawie. W związku ze sprawą postĊpowania prowadzą równieĪ Prokuratura
Rejonowa w Kozienicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach. Oba organy informowane
są o przebiegu sprawy przed organami administracji. Na dzieĔ niniejszego Prospektu Elektrownia nie posiada
jednak informacji czy wszczĊte postĊpowania umorzono.
Ochrona Ğrodowiska
DziaáalnoĞü spóáek naszej Grupy jest ĞciĞle związana z korzystaniem z zasobów Ğrodowiska naturalnego. Spóáki
naszej Grupy są podmiotami korzystającymi ze Ğrodowiska poprzez: (i) pobór wody z ujĊü wáasnych;
(ii) odprowadzanie wód deszczowych do gruntu, rowów melioracyjnych lub rzek; (iii) odprowadzanie
Ğcieków bytowych do rzek; (iv) emisjĊ zanieczyszczeĔ do atmosfery; (v) emisjĊ haáasu ze stacji i linii
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elektroenergetycznych;

(vi) emitowanie
promieniowania elektromagnetycznego

elektroenergetycznych; oraz (vii) wytwarzanie odpadów, w tym niebezpiecznych.

ze

stacji

i

linii

Co do zasady spóáki naszej Grupy we wszystkich swoich dziaáaniach przestrzegają wymogów prawnych
z zakresu ochrony Ğrodowiska. Praktycznie wszystkie spóáki naszej Grupy posiadają wymagane prawem
pozwolenia na korzystanie ze Ğrodowiska. Jedynie w nielicznych przypadkach brakuje stosownych decyzji,
co skutkuje naliczaniem podwyĪszonych opáat za korzystanie ze Ğrodowiska. Brak stosownych pozwoleĔ jest
miĊdzy innymi związany z faktem, iĪ wiele decyzji dotyczących korzystania ze Ğrodowiska zostaáo wydanych
na rzecz ENEA. W związku z wydzieleniem ENEA Operator wszelkie prawa i obowiązki wynikające z takich
decyzji powinny byáy zostaü przeniesione na rzecz ENEA Operator, jednakĪe na dzieĔ niniejszego Prospektu
proces ten nie zostaá jeszcze zakoĔczony.
SpoĞród spóáek naszej Grupy najistotniejszy wpáyw na Ğrodowisko wywiera dziaáalnoĞü Elektrowni Kozienice,
która korzysta ze Ğrodowiska poprzez (i) pobór wody z rzeki Wisáy w celu, miĊdzy innymi, zasilenia instalacji
cháodzących urządzenia Elektrowni oraz w celu uzupeánienia ukáadu parowo-wodnego kotáów, instalacji
odsiarczania spalin oraz ukáadu hydrotransportu popioáu i ĪuĪla; (ii) zrzut pocháodniczych wód do rzeki Wisáy;
(iii) odprowadzanie Ğcieków do rzeki Wisáy; (iv) emisjĊ zanieczyszczeĔ do atmosfery; (v) emisjĊ haáasu
z instalacji wchodzących w skáad Elektrowni; oraz (vi) wytwarzanie i skáadowanie odpadów, w tym
niebezpiecznych. Elektrownia Kozienice posiada pozwolenie zintegrowane obejmujące (i) emisje
zanieczyszczeĔ do powietrza; (ii) gospodarkĊ odpadami; (iii) pobór wód ze studni gáĊbinowych dla celów
technologicznych; (iv) pobór i zrzut wód powierzchniowych wykorzystywanych dla celów cháodniczych;
(v) pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych; oraz (vi) odprowadzanie Ğcieków z instalacji
odsiarczania spalin. Ponadto Elektrownia Kozienice posiada pozwolenia sektorowe obejmujące miĊdzy innymi:
(i) odprowadzanie Ğcieków deszczowo-przemysáowych oraz Ğcieków bytowych; (ii) pobór wód drenaĪowych,
jak równieĪ wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów. W celu dotrzymania wyznaczonych prawem standardów
ochrony Ğrodowiska Elektrownia Kozienice planuje podjĊcie szeregu dziaáaĔ inwestycyjnych. W szczególnoĞci,
w celu wypeánienia obowiązków w zakresie przestrzegania obowiązujących limitów emisji zanieczyszczeĔ
do atmosfery (w szczególnoĞci SO2 i NOx) Elektrownia bĊdzie musiaáa dokonaü inwestycji w budowĊ miĊdzy
innymi trzeciej instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania dla bloków 500 MW
oraz bloków 200-225 MW. Ponadto, w związku z poborem wody z rzeki Wisáy dla zasilenia instalacji
cháodzących urządzenia Elektrowni, jak równieĪ dla uzupeánienia ukáadu parowo-wodnego kotáów instalacji
odsiarczania spalin oraz ukáadu hydrotransportu popioáu i ĪuĪla, a nastĊpnie jej wtórnym zrzutem do rzeki Wisáy,
konieczne mogą siĊ okazaü inwestycje mające na celu umoĪliwianie poboru wody z Wisáy przy niskim stanie
wód w rzece (tj. budowa progu podpiĊtrzającego) oraz inwestycje, których celem bĊdzie zapewnienie
odpowiedniej temperatury wód pocháodniczych zrzucanych do Wisáy.
Na dzieĔ niniejszego Prospektu spoĞród spóáek naszej Grupy najwiĊksze opáaty za korzystanie ze Ğrodowiska
uiszcza Elektrownia Kozienice. W roku 2005 wysokoĞü opáat uiszczonych przez ElektrowniĊ Kozienice
ksztaátowaáa siĊ na poziomie 45.124 tys. PLN. W roku 2006 opáaty wyniosáy 52.405 tys. PLN, w roku 2007
41.225 tys. PLN, zaĞ w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 17.616 tys. PLN. NajwiĊkszy
udziaá w opáatach za korzystanie ze Ğrodowiska uiszczanych przez ElektrowniĊ mają opáaty za emisjĊ
zanieczyszczeĔ, najmniejszy zaĞ opáaty za pobór wód i odprowadzanie Ğcieków. WysokoĞü opáat za korzystanie
ze Ğrodowiska uiszczonych w latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 oraz w okresie szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. przez ENEA oraz ENEA Operator (od 1 lipca 2007 r.) ksztaátowaáa
siĊ na nastĊpującym poziomie: 62 tys. PLN w 2005 roku, 59 tys. PLN w 2006 roku, 53 tys. PLN w 2007 roku
(w tym 25 tys. PLN stanowiáy opáaty uiszczone w II poáowie 2007 roku przez ENEA Operator) oraz 28 tys. PLN
w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. (opáaty uiszczone tylko przez ENEA Operator).
Udziaá opáat uiszczanych w przedmiotowym okresie przez pozostaáe spóáki naszej Grupy w áącznej kwocie opáat
za korzystanie ze Ğrodowiska byá niewielki. NajwiĊkszy udziaá w opáatach za korzystanie ze Ğrodowiska
uiszczanych przez spóáki naszej Grupy (z wyáączeniem Elektrowni Kozienice) mają opáaty za wprowadzanie
gazów lub pyáów do powietrza, najmniejszy zaĞ opáaty za wprowadzanie Ğcieków do wód lub do ziemi. W latach
zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r., spóáki naszej Grupy nie byáy zobowiązane do zapáaty Īadnych kar związanych z korzystaniem
ze Ğrodowiska.
Istotne umowy
PoniĪej przedstawione zostaáy istotne umowy zawarte przez naszą GrupĊ, tj. umowy, których zamieszczenie
w niniejszym Prospekcie jest w ocenie Spóáki uzasadnione ze wzglĊdu na znaczenie tych umów dla prowadzonej
przez nas dziaáalnoĞci. Za wyjątkiem umów o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej zawartych
z PSE-Operator oraz umowy na wykonanie usáugi przewozu wĊgla zawartej z PKP Cargo nie jesteĞmy
uzaleĪnieni od innych umów przemysáowych, handlowych lub finansowych. W przypadku rozwiązania umów
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z PSE-Operator bĊdziemy zmuszeni do zawarcia umów o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej
na nowych warunkach, natomiast w przypadku rozwiązania umowy z PKP Cargo, który jest najwiĊkszym
przewoĨnikiem kolejowym w Polsce, moĪemy mieü trudnoĞci z zapewnieniem ciągáoĞci dostaw wĊgla
do Elektrowni Kozienice. W zakresie dostaw wĊgla jesteĞmy uzaleĪnieni od czterech dostawców: Lubelskiego
WĊgla „Bogdanka” S.A., który dostarczyá nam w 2007 roku ponad 57% a w okresie szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 52,7% wĊgla w ujĊciu iloĞciowym, Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A.,
JastrzĊbskiej Spóáki WĊglowej S.A. oraz Kompanii WĊglowej S.A. Wszystkie umowy opisane w niniejszym
punkcie zostaáy zawarte w toku normalnej dziaáalnoĞci.
Umowy o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej
Przedmiotowe umowy zostaáy uznane za istotne z uwagi na charakter prowadzonej przez nas dziaáalnoĞci,
a w szczególnoĞci uzaleĪnienie naszej dziaáalnoĞci od usáug przesyáania energii elektrycznej Ğwiadczonych przez
PSE-Operator.
Umowa o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej z dnia 13 grudnia 2007 r. zawarta pomiĊdzy ENEA
Operator a PSE-Operator
Przedmiotem umowy jest Ğwiadczenie przez PSE-Operator na rzecz ENEA Operator usáug przesyáania energii
elektrycznej za pomocą sieci przesyáowej. Umowa okreĞla w szczególnoĞci: (i) transport energii elektrycznej
siecią przesyáową; (ii) warunki korzystania przez ENEA Operator z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
polegające na utrzymaniu ciągáoĞci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w KSE i niezawodnoĞci jej
dostarczania oraz parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej w celu realizacji przez ENEA Operator usáug
dystrybucji podmiotom znajdującym siĊ na obszarze jej dziaáania; a takĪe (iii) warunki prowadzenia rozliczeĔ
wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej z Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego w związku z uczestnictwem ENEA Operator w rynku bilansującym prowadzonym przez
PSE-Operator. Ponadto od 1 kwietnia 2008 r., w związku z postanowieniami Ustawy o Rozwiązaniu KDT,
PSE-Operator udostĊpnia ENEA Operator Krajowy System Elektroenergetyczny. Zgodnie z postanowieniami
umowy PSE-Operator zapewnia odpowiednią strukturĊ i niezawodnoĞü pracy sieci przesyáowej oraz,
we wspóápracy z ENEA Operator, koordynacjĊ ruchu sieciowego w obszarze sieci 110 kV. Ponadto w ramach
usáugi prowadzenia rozliczeĔ wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej
z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, PSE-Operator zapewnia ENEA Operator dostĊp do danych
i informacji niezbĊdnych do uczestnictwa w rynku bilansującym, jak równieĪ Ğwiadczy na rzecz ENEA Operator
usáugi przyjmowania i weryfikacji zgáoszonych do realizacji umów sprzedaĪy energii elektrycznej, prowadzenia
z ENEA Operator rozliczeĔ wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej oddanej do i pobranej
z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zarządzania ograniczeniami systemowymi. Wynagrodzenie
za usáugi Ğwiadczone przez PSE-Operator na podstawie umowy wynika ze stawek opáat okreĞlonych w aktualnie
obowiązującej taryfie PSE-Operator zatwierdzanej przez Prezesa URE oraz podstaw do wyznaczania
poszczególnych opáat: (i) mocy umownej (opáata staáa sieciowa); (ii) iloĞci miejsc dostarczania (opáata
abonamentowa); (iii) iloĞci energii pobranej z sieci PSE-Operator (opáata zmienna sieciowa); (iv) iloĞci energii
zuĪytej przez odbiorców koĔcowych (opáata wynikająca ze stawki jakoĞciowej); (v) wielkoĞci mocy umownej
odbiorców; oraz (vi) liczby odbiorców w gospodarstwach domowych przyáączonych do sieci ENEA Operator
(opáata przejĞciowa). ENEA Operator ponosi opáaty w miesiĊcznych okresach rozliczeniowych (z wyáączeniem
opáaty z tytuáu stawki jakoĞciowej, dla której okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące). Umowa zostaáa zawarta
na czas nieokreĞlony. KaĪda ze stron moĪe rozwiązaü umowĊ z zachowaniem 6-miesiĊcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na dzieĔ 31 grudnia danego roku. Ponadto umowa moĪe zostaü rozwiązana
w sytuacjach szczególnych, okreĞlonych w umowie.
Umowa o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej z dnia 22 grudnia 2006 r. zawarta pomiĊdzy
Elektrownią Kozienice a PSE-Operator
Przedmiotem umowy są krajowe i miĊdzynarodowe usáugi przesyáania energii elektrycznej Ğwiadczone przez
PSE-Operator na rzecz Elektrowni Kozienice. Krajowe usáugi przesyáania energii elektrycznej obejmują
przesyáanie energii elektrycznej za pomocą sieci przesyáowej, utrzymywanie ciągáoĞci i niezawodnoĞci
dostarczania i odbioru energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, utrzymywanie parametrów
jakoĞciowych energii elektrycznej oraz prowadzenie dla Elektrowni rozliczeĔ wynikających z niezbilansowana
energii elektrycznej oddanej i pobranej z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w związku
z uczestnictwem Elektrowni w rynku bilansującym prowadzonym przez PSE-Operator. MiĊdzynarodowe usáugi
przesyáania obejmują wyznaczanie wielkoĞci i udostĊpnianie zdolnoĞci przesyáowych wymiany
miĊdzysystemowej oraz jej realizacjĊ. Umowa stanowi równieĪ dla Elektrowni podstawĊ do uczestnictwa
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w rynku bilansującym jako uczestnika rynku bilansującego. Wynagrodzenie PSE-Operator z tytuáu usáug
przesyáania bĊdących przedmiotem umowy jest ustalane zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą PSE-Operator.
Rozliczenia iloĞciowe, wartoĞciowe i finansowe dostaw energii elektrycznej, w związku z uczestnictwem
Elektrowni w rynku bilansującym w poszczególnych okresach rozliczeniowych, są dokonywane zgodnie
z postanowieniami IRiESP. Umowa zostaáa zawarta na czas nieokreĞlony. KaĪdej ze stron przysáuguje prawo
rozwiązania umowy z zachowaniem 6-miesiĊcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzieĔ 31 grudnia.
Ponadto umowa moĪe zostaü rozwiązana w sytuacjach szczególnych, okreĞlonych w umowie.
Umowy dostawy wĊgla kamiennego
W 2007 roku koszty wĊgla stanowiáy 50% naszych kosztów operacyjnych w zakresie wytwarzania. W zakresie
dostaw wĊgla jesteĞmy uzaleĪnieni od czterech dostawców: Lubelskiego WĊgla „Bogdanka” S.A., który
dostarczyá nam w 2007 roku ponad 57%, a w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r. 52,7%
wĊgla w ujĊciu iloĞciowym oraz w dalszej kolejnoĞci Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A., JastrzĊbskiej
Spóáki WĊglowej S.A. oraz Kompanii WĊglowej S.A. Z trzema pierwszymi dostawcami wymienionymi powyĪej
zawarliĞmy umowy wieloletnie, na podstawie których kaĪdorazowo w ostatnich miesiącach upáywającego
roku negocjowane są warunki umów rocznych. Z uwagi na powyĪsze, przedmiotowe umowy zostaáy uznane
za istotne dla naszej dziaáalnoĞci.
Umowa wieloletnia na dostawĊ wĊgla energetycznego z dnia 31 grudnia 2003 r. zawarta pomiĊdzy Elektrownią
Kozienice a Lubelskim WĊglem „Bogdanka” S.A.
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie ramowych zasad wieloletnich dostaw wĊgla energetycznego na rzecz
Elektrowni Kozienice przez Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A., w szczególnoĞci terminów dostaw,
podstawowych iloĞci i parametrów jakoĞciowych wĊgla. Ceny, szczegóáowe wielkoĞci dostaw oraz szczegóáowe
warunki dostaw i odbioru (w tym tryb i zasady obiegu dokumentów, zasady oznaczania iloĞci wĊgla, zasady
dokonywania jego pomiaru, tryb postĊpowania reklamacyjnego) negocjowane są kaĪdorazowo przy
podpisywaniu umów rocznych. Wyliczenie ceny wĊgla do celów energetycznych odbywa siĊ na bazie ceny
wĊgla o parametrach okreĞlonych w umowie. W przypadku znaczących zmian cen wĊgla, zasad ustalania cen
dla wytwórców energii lub innych istotnych czynników mających wpáyw na poziom cen wĊgla, ceny wĊgla
okreĞlone w umowie mogą podlegaü renegocjacji. Umowa przewiduje kary umowne za dostarczenie wĊgla
o parametrach gorszych od parametrów granicznych okreĞlonych w umowach rocznych oraz za niedostarczenie
lub nieodebranie iloĞci wĊgla okreĞlonej w harmonogramie dostaw. Zapáata kary umownej nie wyklucza
odpowiedzialnoĞci odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych okreĞlonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r. KaĪda ze stron moĪe rozwiązaü umowĊ z zachowaniem rocznego okresu
wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzieĔ kwartaáu. Elektrowni Kozienice przysáuguje
ponadto prawo rozwiązania umowy za krótszym okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc jeĪeli
Ğrednie parametry jakoĞciowe dostarczanego wĊgla bĊdą przez dwa kolejne miesiące niĪsze od parametrów
umownych, do utrzymania których zobowiązaá siĊ dostawca. W takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi
w odniesieniu do tych czĊĞci dostaw, które nie speániają wymogów, o których mowa powyĪej. Umowa roczna
na dostawĊ wĊgla energetycznego na rok 2008 zostaáa zawarta 5 grudnia 2007 r.
Umowa wieloletnia na dostawĊ wĊgla energetycznego z dnia 28 stycznia 2004 r. zawarta pomiĊdzy Elektrownią
Kozienice a Katowickim Holdingiem WĊglowym S.A.
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie ramowych zasad wieloletnich dostaw wĊgla energetycznego na rzecz
Elektrowni Kozienice przez Katowicki Holding WĊglowy S.A., w szczególnoĞci terminów dostaw,
podstawowych iloĞci i parametrów jakoĞciowych wĊgla. Ceny, szczegóáowe wielkoĞci dostaw oraz szczegóáowe
warunki dostaw i odbioru (w tym: tryb i zasady obiegu dokumentów, zasady oznaczania iloĞci wĊgla, zasady
dokonywania jego pomiaru, tryb postĊpowania reklamacyjnego) negocjowane są kaĪdorazowo przy
podpisywaniu umów rocznych. Sposób wyliczenia ceny wĊgla do celów energetycznych, w zaleĪnoĞci od jego
wartoĞci opaáowej, zostaá ustalony w umowie. W przypadku znaczących zmian cen wĊgla, zasad ustalania cen
dla wytwórców energii lub innych istotnych czynników mających wpáyw na poziom cen wĊgla, ceny wĊgla
okreĞlone w umowie mogą podlegaü renegocjacji. Umowa przewiduje kary umowne za dostarczenie wĊgla
o parametrach gorszych od parametrów granicznych okreĞlonych w umowach rocznych oraz za niedostarczenie
lub nieodebranie iloĞci wĊgla okreĞlonej w harmonogramie dostaw. Zapáata kary umownej nie wyklucza
odpowiedzialnoĞci odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych okreĞlonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. KaĪda ze stron moĪe rozwiązaü umowĊ z zachowaniem rocznego okresu
wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzieĔ kwartaáu. Elektrowni Kozienice przysáuguje
ponadto prawo rozwiązania umowy za krótszym okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc, jeĪeli
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wĊgla bĊdą przez dwa kolejne miesiące niĪsze od parametrów
Ğrednie parametry jakoĞciowe dostarczanego


umownych, do utrzymania których zobowiązaá siĊ dostawca. W takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi
w odniesieniu do tych czĊĞci dostaw, które nie speániają wymogów, o których mowa powyĪej. Umowa roczna
na dostawĊ wĊgla energetycznego na rok 2008 zostaáa zawarta 17 grudnia 2007 r.
Umowa sprzedaĪy wĊgla energetycznego z dnia 24 stycznia 2008 r. zawarta pomiĊdzy Elektrownią Kozienice
a Kompanią WĊglową S.A.
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie zasad dostaw wĊgla energetycznego na rzecz Elektrowni Kozienice przez
kopalnie/zakáady górnicze naleĪące do Kompanii WĊglowej S.A., w szczególnoĞci terminów dostaw,
podstawowych iloĞci i parametrów jakoĞciowych wĊgla. Umowa okreĞla równieĪ szczegóáowe warunki dostaw
i odbioru wĊgla, sposób obliczania ceny, tryb i zasady obiegu dokumentów, zasady pomiaru wĊgla, rozliczeĔ
iloĞciowych i jakoĞciowych oraz graniczne parametry jakoĞci dostarczanego wĊgla dla kaĪdej z kopalĔ/zakáadów
górniczych naleĪących do Kompanii WĊglowej S.A. i kaĪdej klasy zbytu. Za dostarczenie partii wĊgla
o parametrach jakoĞciowych gorszych niĪ parametry graniczne sprzedawca udzieli Elektrowni Kozienice
bonifikaty cenowej wedáug zasad okreĞlonych w umowie. Ponadto strony przewidziaáy kary umowne
za niedostarczenie lub nieodebranie iloĞci wĊgla okreĞlonej w harmonogramie dostaw. Zapáata kary umownej nie
wyklucza odpowiedzialnoĞci odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych okreĞlonych w Kodeksie Cywilnym.
KaĪda ze stron moĪe rozwiązaü umowĊ z zachowaniem 1-miesiĊcznego okresu wypowiedzenia, którego
początek przypada na pierwszy dzieĔ miesiąca nastĊpującego po dniu wypowiedzenia. Umowa obowiązuje
do dnia 31 grudnia 2008 r.
Umowa sprzedaĪy wĊgla energetycznego z dnia 29 lutego 2008 r. zawarta pomiĊdzy Elektrownią Kozienice
a JastrzĊbską Spóáką WĊglową S.A.
Przedmiotem umowy jest sprzedaĪ i dostawa wĊgla przez JastrzĊbską SpóákĊ WĊglową S.A. na rzecz Elektrowni
Kozienice. Ceny i szczegóáowe warunki oraz wielkoĞci dostaw negocjowane są przy podpisywaniu umów
rocznych. KaĪda ze stron moĪe rozwiązaü umowĊ z zachowaniem 6-miesiĊcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa zostaáa zawarta na okres do 31 grudnia 2010 r. Umowa roczna na sprzedaĪ i dostawĊ wĊgla
energetycznego na rok 2008 zostaáa zawarta 29 lutego 2008 r.
Inne umowy
Umowy zamieszczone w niniejszym punkcie zostaáy uznane za istotne z uwagi na charakter naszej dziaáalnoĞci.
Umowa z PSE-Operator reguluje Ğwiadczenie przez ElektrowniĊ Kozienice regulacyjnych usáug systemowych
(RUS), do których Ğwiadczenia Elektrownia Kozienice jest zobligowana na podstawie przepisów prawa. Umowa
z Zespoáem Elektrowni Dolna Odra S.A. zapewnia naszej Grupie prawo do nabywania Ğwiadectw pochodzenia
energii ze Ĩródeá odnawialnych do 2021 roku. PKP Cargo jest natomiast naszym gáównym przewoĨnikiem –
dostarcza on ponad 95% wĊgla nabywanego przez ElektrowniĊ Kozienice.
Umowa o Ğwiadczenie regulacyjnych usáug systemowych w zakresie rezerw mocy, pracy z przeciąĪeniem lub
zaniĪeniem oraz automatycznej regulacji napiĊcia i mocy biernej z dnia 21 grudnia 2007 r. zawarta pomiĊdzy
PSE-Operator a Elektrownią Kozienice
Przedmiotem umowy jest Ğwiadczenie przez ElektrowniĊ Kozienice regulacyjnych usáug systemowych na rzecz
PSE-Operator, na uzgodnionych warunkach technicznych i handlowych, w zakresie: (i) operacyjnych rezerw
mocy elektrowni cieplnych; (ii) pracy elektrowni cieplnych kondensacyjnych z przeciąĪeniem; oraz
(iii) automatycznej regulacji napiĊcia i mocy biernej. Na mocy umowy, Elektrownia Kozienice zobowiązuje siĊ
zapewniü staáą zdolnoĞü do Ğwiadczenia regulacyjnych usáug systemowych na dyspozycyjnych jednostkach
wytwórczych okreĞlonych w umowie, przyáączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, oraz
Ğwiadczyü ww. usáugi na kaĪde polecenie PSE-Operator, zgodnie z potrzebami i warunkami pracy Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego. PSE-Operator zobowiązuje siĊ do zapáaty naleĪnoĞci za odebrane regulacyjne
usáugi systemowe, wedáug stawek opáat okreĞlonych dla poszczególnych rodzajów regulacyjnych usáug
systemowych. W przypadku, gdy ukáad regulacji pierwotnej lub wtórnej zostaá zaáączony lub wyáączony
pomimo braku polecenia PSE-Operator, a takĪe w przypadku, gdy ukáad dziaáa w sposób niezgodny
z warunkami technicznymi okreĞlonymi w IRiESP, PSE-Operator moĪe naliczyü Elektrowni Kozienice kary
umowne. Kar umownych nie nalicza siĊ w przypadku wyáączenia ukáadów regulacji pierwotnej lub wtórnej
spowodowanego awariami urządzeĔ Elektrowni, pod warunkiem niezwáocznego zgáoszenia niesprawnoĞci
ukáadów przez ElektrowniĊ, jednak nie póĨniej niĪ w ciągu 30 minut po jej wystąpieniu. KaĪdej ze stron
przysáuguje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesiĊcznego okresu wypowiedzenia oraz prawo
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wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach okreĞlonych w umowie. Umowa

wchodzi w Īycie 1 stycznia 2008 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2008 r., jednak nie dáuĪej niĪ do daty utraty mocy
obowiązującej
zawartej pomiĊdzy  stronami umowy o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej,

opisanej powyĪej w niniejszym punkcie.
Umowa sprzedaĪy praw majątkowych z dnia 19 lutego 2007 r. zawarta pomiĊdzy Zespoáem Elektrowni Dolna
Odra S.A. a ENEA
Umowa okreĞla warunki sprzedaĪy na rzecz ENEA praw majątkowych przez Zespóá Elektrowni Dolna
Odra S.A. Przeniesienie na ENEA wáasnoĞci praw majątkowych dokonywane bĊdzie w ramach transakcji
pozasesyjnych na TGE, po wydaniu Ğwiadectw pochodzenia przez Prezesa URE oraz po zarejestrowaniu ich
na koncie Zespoáu Elektrowni Dolna Odra S.A. w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia. Poszczególne transakcje
sprzedaĪy na TGE bĊdą zawierane w formie porozumieĔ, potwierdzających uzgodnione parametry, tj. iloĞü
praw majątkowych, ich cenĊ, wartoĞü transakcji oraz datĊ, w której nastąpi przeniesienie. Sposób okreĞlania
naleĪnoĞci zostaá ustalony w umowie w oparciu o iloĞü praw majątkowych sprzedanych na TGE
w poszczególnych okresach rozliczeniowych, dla których w danym roku umowa przewiduje ceny minimalne
i maksymalne. Umowa przewiduje takĪe minimalne iloĞci sprzedaĪy praw majątkowych. Niewykonanie
zobowiązania w zakresie sprzedaĪy przez Zespóá Elektrowni Dolna Odra S.A. lub zakupu przez ENEA praw
majątkowych w iloĞciach okreĞlonych w umowie, uprawnia strony do Īądania kar umownych obliczanych
w sposób okreĞlony w umowie. Strony mogą rozwiązaü umowĊ z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadkach okreĞlonych w umowie w tym, gdy jedna ze stron w sposób istotny naruszy
postanowienia umowy i nie usunie naruszenia w terminie 30 dni. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
Umowa na wykonanie usáugi przewozu wĊgla energetycznego z dnia 12 marca 2008 r. zawarta pomiĊdzy
Elektrownią Kozienice a PKP Cargo
Umowa reguluje wykonywanie przez PKP Cargo usáug przewozu wĊgla energetycznego dla Elektrowni
Kozienice z kopalĔ regionu Ğląskiego Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A. i Kompanii WĊglowej S.A. oraz
kopalni Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A. w okresie od 5 marca 2008 r. do 4 marca 2010 r. Umowa okreĞla
przewidywaną do przewozu iloĞü wĊgla, cenĊ maksymalną oraz ceny za przewóz jednej tony wĊgla
od poszczególnych dostawców w poszczególnych latach jej obowiązywania. Umowa okreĞla miesiĊczne
harmonogramy przewozów, zasady odbierania przesyáek z wĊglem, zasady rozliczania naleĪnoĞci za przewóz,
w tym zasady postĊpowaĔ reklamacyjnych. PKP Cargo ustanowiá zabezpieczenie pieniĊĪne naleĪytego
wykonania umowy. Umowa przewiduje kary umowne dla PKP Cargo za niezrealizowanie przewozów w iloĞci
wiĊkszej niĪ 10% iloĞci zgáoszonej do przewozu z przyczyn zaleĪnych od PKP Cargo oraz kary umowne
dla Elektrowni Kozienice, jeĪeli odstąpi ona od umowy z przyczyn leĪących po jej stronie. Elektrownia
Kozienice moĪe rozwiązaü umowĊ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raĪącego jej naruszenia przez
PKP Cargo oraz moĪe Īądaü róĪnicy wynikającej ze zwrotu kosztów wykonania usáugi przewozu przez nowego
przewoĨnika. Umowa nie przewiduje natomiast moĪliwoĞci jej wypowiedzenia przez Īadną ze stron
bez podawania przyczyn przed upáywem okresu jej obowiązywania.
Umowa objĊcia akcji z dnia 17 paĨdziernika 2008 r. zawarta pomiĊdzy Spóáką a EBOiR
Na podstawie umowy objĊcia akcji zawartej pomiĊdzy Spóáką a EBOiR, EBOiR nabĊdzie Akcje Oferowane
w liczbie stanowiącej równowartoĞü stosunku kwoty mieszczącej siĊ w przedziale pomiĊdzy 170.000.000 PLN
oraz 340.000.000 PLN do Ceny Emisyjnej z Dyskontem („Akcje EBOiR”) pod warunkiem, Īe: (i) Spóáka
potwierdzi w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej z Dyskontem, na podstawie przewidywanego przydziaáu Akcji
inwestorom w ramach Oferty, Īe wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW
zgodnie z warunkami niniejszego Prospektu; (ii) EBOiR zaakceptuje CenĊ Emisyjną z Dyskontem, jeĞli byáaby
wyĪsza od Ceny Minimalnej z Dyskontem. Liczba Akcji EBOiR moĪe ulec zmniejszeniu do liczby stanowiącej
równowartoĞü stosunku kwoty 170.000.000 PLN oraz Ceny Emisyjnej z Dyskontem. Liczba Akcji
przydzielonych EBOiR nie przekroczy: (i) 15% Akcji Oferowanych; ani (ii) 5% kapitaáu zakáadowego Spóáki
bezpoĞrednio po przeprowadzeniu Oferty; ani (iii) nie bĊdzie niĪsza niĪ 1% Akcji plus jedna Akcja w kapitale
zakáadowym Spóáki bezpoĞrednio po przeprowadzeniu Oferty. Dokáadna wartoĞü inwestycji EBOiR oraz
ostateczna liczba Akcji EBOiR zostanie okreĞlona po ustaleniu Ceny Emisyjnej z Dyskontem. JeĪeli EBOiR nie
zaakceptuje Ceny Emisyjnej z Dyskontem wyĪszej od Ceny Minimalnej z Dyskontem, Spóáka nie bĊdzie miaáa
prawa ani obowiązku przydzielenia EBOiR Akcji Oferowanych, a EBOiR nie bĊdzie zobowiązany do zapisania
siĊ na Akcje Oferowane. Ponadto EBOiR nie bĊdzie zobowiązany do záoĪenia zapisu na Akcje Oferowane
w przypadku gdy: (i) ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które bĊdą miaáy zostaü przydzielone Inwestorom
Detalicznym, Inwestorom Instytucjonalnym (innym niĪ EBOiR), zagranicznym Inwestorom BranĪowym,
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krajowym Inwestorom BranĪowym kontrolowanym przez zagranicznych Inwestorów BranĪowych, nie bĊdzie
stanowiü co najmniej 15% kapitaáu zakáadowego Spóáki bezpoĞrednio po przeprowadzeniu Oferty; (ii) Spóáka
zdecyduje siĊ nie wystąpiü z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW; (iii) nastąpi
zdarzenie dotyczące Oferty lub Spóáki pomiĊdzy dniem zawarcia umowy objĊcia akcji oraz dniem záoĪenia
zapisu, które to zdarzenie bĊdzie stanowiü podstawĊ do sporządzenia aneksu do Prospektu (za wyjątkiem
aneksów obejmujących techniczne korekty, standardowe zmiany mające na celu usuniĊcie nieĞcisáoĞci, zmiany
harmonogramu Oferty o nie wiĊcej niĪ 7 dni, zmiany wysokoĞci Ceny Emisyjnej oraz Ceny Emisyjnej
z Dyskontem oraz zmiany liczby Akcji Oferowanych); (iv) umowa zostanie rozwiązana w przypadku,
gdy Emitent odstąpi od przeprowadzenia Oferty.
ĝrodki pozyskane ze sprzedaĪy Akcji EBOiR zostaną przeznaczone na cele finansowania modernizacji
i rozbudowy Elektrowni Kozienice, rozwój dziaáalnoĞci wytwórczej przy wykorzystaniu odnawialnych Ĩródeá
energii oraz usprawnienie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.
W umowie objĊcia akcji Spóáka przedstawiáa niewiąĪący zamiar dokonania nastĊpujących dziaáaĔ: (i) dąĪenie
do osiągniĊcia celów dotyczących poprawy standardów wydajnoĞci w zakresie dziaáalnoĞci dystrybucyjnej
i wytwórczej; (ii) opracowanie polityki dotyczącej zadáuĪenia lewarowego w perspektywie Ğrednioterminowej,
która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia; (iii) wspóápraca z EBOiR w zakresie
opracowania planów dziaáania dotyczących wydajnoĞci energetycznej, których cele bĊdą zgodne z polityką
unijną i odpowiednimi regulacjami w tym zakresie; (iv) wdroĪenie polityki inwestycyjnej Spóáki i sporządzenie
kryteriów Ğredniego zwrotu z inwestycji kapitaáowych oraz transakcji nabycia dokonywanych przez SpóákĊ
i przedstawienie powyĪszych opracowaĔ do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej; (v) przestrzeganie przyjĊtej
przez SpóákĊ polityki wypáaty dywidendy (patrz Rozdziaá „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”);
(vi) przeprowadzanie audytów wewnĊtrznych i przedstawianie raportów z takich dziaáaĔ Radzie Nadzorczej;
(vii) wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych dla kluczowych czáonków kadry kierowniczej Spóáki;
(viii) przyjĊcie i przestrzeganie Dobrych Praktyk; (ix) wdroĪenie szeregu inicjatyw zgodnie z planem dziaáania
w zakresie ochrony Ğrodowiska uzgodnionego przez SpóákĊ z EBOiR; (x) publikacja rocznego raportu
podsumowującego w sprawie speánienia zaáoĪonych celów w zakresie poprawy standardów wydajnoĞci
wskazanych w umowie objĊcia akcji; (xi) publikacja rocznego raportu ESHS, który bĊdzie zawieraá informacje
dotyczące kluczowych wskaĨników w zakresie ochrony Ğrodowiska.
Ponadto Spóáka záoĪyáa okreĞlone oĞwiadczenia, zapewnienia oraz potwierdzenia, których nie záoĪy na rzecz
innych potencjalnych inwestorów ani akcjonariuszy, w tym uczestników Oferty.
EBOiR podpisaá i dorĊczyá Globalnemu Koordynatorowi, w dniu zawarcia umowy objĊcia akcji, zobowiązania
dotyczące przestrzegania ograniczenia zbywalnoĞci (umowy typu lock-up) na standardowych warunkach
rynkowych, z zastrzeĪeniem, Īe EBOiR bĊdzie przysáugiwaáo prawo rozwiązania takiej umowy w przypadku
naruszenia przez SpóákĊ umowy objĊcia akcji.
Umowy finansowe
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. zadáuĪenie naszej Grupy z tytuáu kredytów i poĪyczek wynosiáo 216,2 mln PLN,
w tym 154,5 mln PLN stanowiáy zobowiązania dáugoterminowe, a 61,7 mln PLN zobowiązania
krótkoterminowe. PoniĪej przedstawiamy opis istotnych umów kredytowych zawartych przez spóáki naszej
Grupy. Informacje na temat naszych pozostaáych kredytów zostaáy zamieszczone w Rozdziale „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej oraz perspektyw rozwoju” - „ZadáuĪenie”.
Umowy finansowe zawarte przez spóáki naszej Grupy nie zawierają ograniczeĔ w zakresie wypáaty dywidendy,
wymogów utrzymania wskaĨników finansowych na okreĞlonym poziomie ani postanowieĔ, które ograniczaáyby
zbywalnoĞü Akcji lub naszą dziaáalnoĞü operacyjną.
Umowy kredytu z dnia 12 kwietnia 2007 r. zawarte pomiĊdzy Spóáką a Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Na podstawie umów bank udzieliá Spóáce dwóch kredytów obrotowych w rachunku bieĪącym w áącznej
wysokoĞci 40 mln PLN, w celu finansowania bieĪącej dziaáalnoĞci Spóáki. Spáata kredytów ma nastąpiü w dniu
17 listopada 2011 r. Zmienne oprocentowanie kredytów ustalane jest w oparciu o stopĊ WIBOR 1M
powiĊkszoną o marĪĊ banku. Kredyty zabezpieczone są: (i) oĞwiadczeniem Spóáki o dobrowolnym poddaniu
siĊ egzekucji; oraz (ii) peánomocnictwem do dysponowania rachunkami prowadzonymi dla Spóáki przez Bank
Zachodni WBK S.A. Na dzieĔ niniejszego Prospektu kredyty nie zostaáy uruchomione.
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r. zawarte pomiĊdzy Spóáką a Bankiem Pekao S.A
Umowy kredytu z dnia 12 kwietnia 2007

Na podstawie umów bank udzieliá Spóáce dwóch kredytów obrotowych w rachunku bieĪącym w áącznej
wysokoĞci 10 mln PLN, w celu finansowania bieĪącej dziaáalnoĞci. Spáata kredytów ma nastąpiü w dniu
17 listopada 2011 r. Zmienne oprocentowanie kredytów ustalane jest w oparciu o stopĊ WIBOR 1M
powiĊkszoną o marĪĊ banku. Kredyty zabezpieczone są: (i) peánomocnictwem do dysponowania rachunkami
prowadzonymi dla Spóáki przez Bank Pekao S.A.; oraz (ii) oĞwiadczeniem Spóáki o dobrowolnym poddaniu
siĊ egzekucji. Na dzieĔ niniejszego Prospektu kredyty nie zostaáy uruchomione.
Umowa kredytu obrotowego z dnia 25 kwietnia 2006 r. zawarta pomiĊdzy Spóáką a PKO Bank Polski S.A.
Na podstawie umowy bank udzieliá Spóáce kredytu w wysokoĞci 50 mln PLN, w celu finansowania bieĪących
zobowiązaĔ wynikających z prowadzonej przez SpóákĊ dziaáalnoĞci. Kredyt moĪe byü wykorzystywany
w nastĊpujących formach: (i) jako kredyt odnawialny w rachunku bieĪącym w kwocie 5 mln PLN; oraz (ii) jako
odnawialna linia kredytowa w rachunku kredytowym w kwocie 45 mln PLN. Spáata kredytu ma nastąpiü
po upáywie piĊciu lat od pierwszego wykorzystania kredytu. Oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku
rocznym w oparciu o stopĊ WIBOR 1M powiĊkszoną o marĪĊ banku. Kredyt zabezpieczony jest:
(i) oĞwiadczeniem Spóáki o dowolnym poddaniu siĊ egzekucji; oraz (ii) peánomocnictwem do rachunku
prowadzonego dla Spóáki przez Bank Zachodni WBK S.A. Na dzieĔ niniejszego Prospektu kredyty nie zostaáy
uruchomione.
Umowa kredytowa z dnia 20 grudnia 2000 r. zawarta pomiĊdzy Elektrownią Kozienice a Nordic Investment
Bank S.A.
Na podstawie umowy bank udzieliá Elektrowni Kozienice kredytu na kwotĊ 4.400.000 USD oraz
27.000.000 EUR na realizacjĊ projektu modernizacji bloku o mocy 500 MW i instalacji odsiarczania spalin.
Kredyt ma zostaü spáacony do dnia 26 listopada 2014 roku. Zmienna stopa oprocentowania bĊdzie okreĞlana
przez bank dla kaĪdego okresu oprocentowania w wysokoĞci równej sumie marĪy i stosowanej stopy, podawanej
na stronie internetowej Telerate. Kredyt zostaá zabezpieczony gwarancją Skarbu PaĔstwa. Umowa o udzielenie
gwarancji zostaáa zabezpieczona: (i) zastawem rejestrowym na Ğrodkach trwaáych oraz cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej dotyczącej tych Ğrodków; oraz (ii) szesnastoma wekslami wáasnymi in blanco. Na dzieĔ
30 czerwca 2008 r. zadáuĪenie z tytuáu kredytu wynosiáo 81,6 mln PLN.
Umowa o kredyt inwestycyjny i pomostowy z dnia 23 grudnia 1998 r. zawarta pomiĊdzy PKO Bank Polski S.A.
a Elektrownią Kozienice
Na mocy umowy bank udzieliá Elektrowni Kozienice kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie modernizacji
bloku nr 10 o mocy 500 MW w kwocie 218.450.900 PLN oraz kredytu pomostowego na finansowanie odsetek
od kredytu. Kredyt inwestycyjny zostaá udzielony na okres do 31 grudnia 2012 r. jako kredyt dáugoterminowy.
Kredyt pomostowy byá udzielony do dnia 31 grudnia 2000 r. Umowa przewiduje limity wykorzystania kredytu
w okresach okreĞlonych w umowie. Zmienne opracowanie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego ustalane jest
w oparciu o stopĊ WIBOR 3M powiĊkszoną o marĪĊ banku. Kredyt inwestycyjny zabezpieczony jest:
(i) zastawem rejestrowym na czĊĞciach skáadowych kredytowanego bloku; (ii) cesją praw z polisy do umowy
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeĔ losowych, ubezpieczenia utraty zysku wskutek ognia i innych
zdarzeĔ losowych oraz maszyn i urządzeĔ elektrycznych od szkód elektrycznych; (iii) oĞwiadczeniem
kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu siĊ egzekucji ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych i wydania rzeczy; oraz
(iv) peánomocnictwem dla PKO Bank Polski S.A. do rachunku bankowego kredytobiorcy w Banku DnB NORD
POLSKA S.A. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. zadáuĪenie z tytuáu kredytu wynosiáo 88,0 mln PLN.
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OSOBY
 ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE


Zarząd

Zarząd kieruje naszą dziaáalnoĞcią oraz reprezentuje nas w relacjach ze stronami trzecimi. Do skáadania
oĞwiadczeĔ w imieniu Spóáki uprawnionych jest dwóch czáonków zarządu dziaáających razem lub jeden czáonek
zarządu dziaáający áącznie z prokurentem. Uprawnienia, organizacja oraz zasady dziaáania Zarządu okreĞlone
są przez Statut, Regulamin Zarządu oraz Kodeks Spóáek Handlowych. Zarząd moĪe siĊ skáadaü z trzech
do oĞmiu osób i jest powoáywany przez RadĊ Nadzorczą. LiczbĊ czáonków Zarządu okreĞla Rada Nadzorcza.
Zgodnie z przepisami Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, jeĪeli Ğrednioroczne zatrudnienie w Spóáce
wynosi powyĪej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powoáuje w skáad Zarządu jedną osobĊ wybraną przez
pracowników Spóáki. Czáonkowie Zarządu powoáywani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
W dacie niniejszego Prospektu Zarząd naszej Spóáki skáadaá siĊ z trzech czáonków. W dniu 15 lipca 2008 r.
z funkcji czáonka Zarządu ds. finansowych zostaáa odwoáana pani Renata Czech. W związku z tym
na stanowisko peániącego obowiązki dyrektora ds. finansowych powoáany zostaá czáonek zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych Elektrowni Kozienice pan Jacek Piątkowski. W dacie niniejszego Prospektu Rada
Nadzorcza prowadzi trzy postĊpowania kwalifikacyjne - na czáonka Zarządu ds. strategii i rozwoju, na czáonka
Zarządu ds. korporacyjnych oraz na czáonka Zarządu ds. ekonomicznych. Termin skáadania pisemnych zgáoszeĔ
kandydatów upáywa w dniu 30 wrzeĞnia 2008 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną
przeprowadzone do dnia 11 paĨdziernika 2008 r. PoniĪsza tabela przedstawia podstawowe informacje na temat
kaĪdego czáonka Zarządu, w tym wiek i funkcje sprawowane w Spóáce w dacie niniejszego Prospektu. Prezes
Zarządu oraz pozostali czáonkowie Zarządu zostali powoáani na wspólną trzyletnią kadencjĊ, która upáywa
28 czerwca 2010 r. Mandaty czáonków Zarządu wygasną najpóĨniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Adresem sáuĪbowym czáonków Zarządu jest adres
gáównej siedziby Spóáki, tj. ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 PoznaĔ.
ImiĊ i nazwisko

Funkcja

Paweá Mortas

Prezes Zarządu
Czáonek Zarządu
wybrany przez pracowników Spóáki
Czáonek Zarządu ds. handlowych

Czesáaw Koltermann
Marek Hermach

Data, od której peániona jest
funkcja
20.08.2007 r.

Wiek
35

28.06.2007 r.

44

14.03.2006 r.

53

PoniĪej przedstawione zostaáy informacje o osobach zarządzających sporządzone na podstawie záoĪonych przez
nie oĞwiadczeĔ. ĩaden z czáonków Zarządu: (a) w okresie ostatnich piĊciu lat nie zostaá skazany wyrokiem
za przestĊpstwo oszustwa; (b) w okresie co najmniej poprzednich piĊciu lat nie peániá funkcji nadzorczych lub
zarządzających w podmiotach, które znalazáy siĊ w stanie upadáoĞci, likwidacji lub zarządu komisarycznego,
poza panem Pawáem Mortasem; (c) nie zostaá formalnie oskarĪony lub nie podlegaá sankcji naáoĪonej przez
organy paĔstwowe, jak równieĪ inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); (d) w okresie ostatnich piĊciu
lat nie zostaá pozbawiony prawa peánienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak równieĪ nie zostaá pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta. Ponadto nie wystĊpują powiązania rodzinne pomiĊdzy osobami zarządzającymi
i nadzorującymi naszej Spóáki.
Paweá Mortas – Prezes Zarządu
Pan Paweá Mortas posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1997 roku ukoĔczyá Uniwersytet àódzki, Wydziaá
Ekonomii, specjalnoĞü: ekonomia przemysáu. Pan Paweá Mortas ukoĔczyá równieĪ 3-letnie studia doktoranckie
na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w przedmiocie: gospodarka i rynek.
Po odbytym szkoleniu dla kandydatów na czáonków rad nadzorczych spóáek Skarbu PaĔstwa zdaá egzamin
na czáonka rad nadzorczych przed Ministrem Skarbu. W kolejnych latach braá udziaá w wielu szkoleniach
z zakresu rachunkowoĞci, finansów oraz rynków kapitaáowych. Pan Paweá Mortas w okresie ostatnich piĊciu lat
byá prezesem zarządu w spóákach: (i) BDM Grupa Inwestycyjna S.A. w Warszawie o okresie od maja do sierpnia
2007 roku; (ii) Kaskada Sp. z o.o. w Warszawie w okresie od marca do sierpnia 2007 roku; (iii) TBS Bemowo
Sp. z o.o. w Warszawie w okresie od stycznia do listopada 2006; (iv) TBS Wola Sp. z o.o. w Warszawie
w okresie od listopada 2003 do listopada 2005 roku; oraz (v) dyrektorem ds. finansowych i organizacyjnych
w MEDIM Sp. z o.o. w Warszawie od marca do wrzeĞnia 2001 roku. Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie
byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady nadzorczej w innych spóákach. Obecnie pan Paweá Mortas nie jest
wspólnikiem, ani nie byá wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej.
Pan Paweá Mortas w okresie od listopada 2005 roku do grudnia 2005 roku peániá funkcjĊ likwidatora spóáki TBS
Wola Sp. z o.o. w Warszawie. Majątek z likwidacji zostaá przekazany do jedynego wspólnika spóáki, tj. TBS
Bemowo Sp. z o.o. w Warszawie (w spóáce tej pan Paweá Mortas byá czáonkiem zarządu, a potem prezesem
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zarządu).
Obecnie Pan Paweá Mortas,

 poza peánieniem funkcji prezesa Zarządu, peáni funkcjĊ przewodniczącego
rady nadzorczej w Elektrowni Kozienice. Pan Paweá Mortas nie wyklucza nabycia w przyszáoĞci Akcji.
Czesáaw Koltermann – czáonek Zarządu wybrany przez pracowników Spóáki
Pan Czesáaw Koltermann posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1989 roku ukoĔczyá PolitechnikĊ PoznaĔską,
Wydziaá Elektryczny w zakresie elektrotechniki, specjalnoĞü: elektroenergetyka, zaĞ w 2004 roku ukoĔczyá
studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej, Wydziaá Zarządzanie i Marketing, specjalnoĞü: zarządzanie
przedsiĊbiorstwami. Pan Czesáaw Koltermann braá udziaá w szkoleniach dotyczących sieci
elektroenergetycznych i prawa handlowego. Po odbytym kursie dla kandydatów na czáonków rad nadzorczych
spóáek Skarbu PaĔstwa zdaá egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spóáek Skarbu PaĔstwa.
W latach 1999-2007 peániá funkcjĊ czáonka rady nadzorczej w spóáce Energo-Tour Sp. z o.o. Ponadto
pan Czesáaw Koltermann w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady nadzorczej
w innych spóákach. Ponadto nie jest i nie byá wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce
kapitaáowej, ani osobowej. Pan Czesáaw Koltermann pracowaá na róĪnych stanowiskach w Spóáce od 1991 roku,
a od dnia 28 czerwca 2007 r. peáni funkcjĊ czáonka Zarządu. Pan Czesáaw Koltermann peáni takĪe funkcjĊ
przewodniczącego rady nadzorczej w spóáce Elektrownie Wodne. Pan Czesáaw Koltermann zamierza nabyü
w przyszáoĞci Akcje.
Marek Hermach – czáonek Zarządu ds. handlowych
Pan Marek Hermach posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1980 roku ukoĔczyá PolitechnikĊ SzczeciĔską, Wydziaá
Budowy Maszyn i OkrĊtów w zakresie: technologia maszyn, spawalnictwo. Pan Marek Hermach ukoĔczyá
równieĪ studium podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomoĞci na Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie. Po odbytym szkoleniu dla kandydatów na czáonków rad nadzorczych spóáek Skarbu PaĔstwa zdaá
egzamin na czáonka rad nadzorczych przed Ministrem Skarbu. Uczestniczyá równieĪ w kursach z zakresu
zarządzania, rynków kapitaáowych oraz regulacji prawnych Unii Europejskiej. W latach 1998-2005 peániá
funkcjĊ dyrektora Delegatury Ministra Skarbu PaĔstwa w Szczecinie. Pan Marek Hermach byá
przewodniczącym rady nadzorczej w spóákach: (i) Zespóá Elektrowni Dolna Odra S.A. – w latach 1998-2006;
(ii) Elektrownie Wodne – w latach 2006-2007; oraz (iii) Energomiar Sp. z o.o. – w 2007 roku. Ponadto
pan Marek Hermach w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady nadzorczej
w innych spóákach. Ponadto nie byá wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce kapitaáowej ani
osobowej. Pan Marek Hermach, poza peánieniem funkcji czáonka Zarządu, peáni funkcjĊ przewodniczącego rady
nadzorczej w spóáce ENEA Operator oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w spóáce Waábrzyskie
Zakáady Koksownicze Victoria S.A. Pan Marek Hermach zamierza nabyü w przyszáoĞci Akcje.
Transakcje z czáonkami Zarządu
Z wyjątkiem umów opisanych w Rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi” - „Umowy pomiĊdzy
spóákami Grupy a czáonkami wáadz Spóáki”, zgodnie z treĞcią oĞwiadczeĔ záoĪonych Spóáce przez czáonków
Zarządu, na dzieĔ niniejszego Prospektu nie istnieją inne umowy pomiĊdzy czáonkami Zarządu a Spóáką
okreĞlające, Īe z chwilą rozwiązania stosunku pracy pomiĊdzy czáonkami Zarządu a Spóáką lub jej podmiotami
zaleĪnymi czáonkom Zarządu zostanie wypáacone okreĞlone wynagrodzenie.
Ponadto, na dzieĔ niniejszego Prospektu, nie istnieją Īadne inne umowy pomiĊdzy czáonkami Zarządu a Spóáką
lub jej podmiotami zaleĪnymi.
Konflikt interesów
Z wyjątkiem konfliktu interesów opisanego poniĪej, zgodnie z treĞcią oĞwiadczeĔ záoĪonych Spóáce przez
wszystkich czáonków Zarządu, nie istnieje konflikt interesów pomiĊdzy Īadnymi czáonkami Zarządu a Spóáką.
Ponadto zgodnie z treĞcią oĞwiadczeĔ záoĪonych Spóáce przez wszystkich czáonków Zarządu nie istnieją umowy
ani porozumienia z gáównymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami ani innymi osobami, na podstawie
których czáonkowie Zarządu zostali powoáani na sprawowane obecnie stanowiska.
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Rada Nadzorcza



Rada Nadzorcza sprawuje staáy nadzór nad dziaáalnoĞcią Spóáki we wszystkich dziedzinach jej dziaáalnoĞci.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej naleĪy ocena sprawozdania Zarządu z dziaáalnoĞci Spóáki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegáy rok obrotowy w zakresie ich zgodnoĞci z ksiĊgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziaáu zysku albo pokrycia straty, a takĪe
skáadanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Uprawnienia,
organizacja oraz zasady dziaáania Rady Nadzorczej okreĞlone są przez Statut, Regulamin Rady Nadzorczej
oraz Kodeks Spóáek Handlowych. Rada Nadzorcza skáada siĊ z szeĞciu do piĊtnastu czáonków powoáywanych
przez: (i) Walne Zgromadzenie, (ii) pracowników Spóáki – w zakresie przyznanym pracownikom przez przepisy
Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji (pracownicy mogą wybraü dwóch, trzech albo czterech czáonków Rady
Nadzorczej, w przypadku, gdy, odpowiednio, Rada Nadzorcza liczy do szeĞciu, od siedmiu do dziesiĊciu albo
powyĪej jedenastu czáonków), oraz (iii) Skarb PaĔstwa – Skarb PaĔstwa ma prawo do powoáywania jednego
czáonka Rady Nadzorczej. Począwszy od upáywu jednego miesiąca od dnia pierwszego notowania Akcji
na rynku regulowanym co najmniej jeden czáonek Rady Nadzorczej spoĞród powoáanych przez Walne
Zgromadzenie powinien: (i) speániaü warunki niezaleĪnoĞci; (ii) zostaü wybrany przez Walne Zgromadzenie
w odrĊbnym gáosowaniu; oraz (iii) nie byü pracownikiem Spóáki lub jej jednostek zaleĪnych lub
stowarzyszonych. Czáonek Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierany jest przez Walne
Zgromadzenie w odrĊbnym gáosowaniu. KaĪdy akcjonariusz Spóáki, obecny na Walnym Zgromadzeniu Spóáki,
którego przedmiotem jest wybór niezaleĪnego czáonka Rady Nadzorczej, reprezentujący na tym zgromadzeniu
co najmniej 1% ogólnej liczby gáosów reprezentowanych na danym Walnym Zgromadzeniu, ma prawo
zgáoszenia jednego kandydata na takiego czáonka Rady Nadzorczej. W przypadku braku zgáoszeĔ kandydatów
na niezaleĪnych czáonków Rady Nadzorczej, kandydatów na takich czáonków zgáasza Rada Nadzorcza i poddaje
je pod gáosowanie Walnego Zgromadzenia. LiczbĊ czáonków Rady Nadzorczej okreĞla Walne Zgromadzenie.
W dacie niniejszego Prospektu Rada Nadzorcza naszej Spóáki skáadaáa siĊ z dziewiĊciu czáonków. PoniĪsza
tabela przedstawia podstawowe informacje na temat kaĪdego czáonka Rady Nadzorczej, w tym wiek i funkcje
sprawowane w Spóáce, w dacie niniejszego Prospektu. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali
czáonkowie Rady Nadzorczej zostali powoáani na wspólną trzyletnią kadencjĊ, która upáywa 30 czerwca 2009 r.
Mandaty czáonków Rady Nadzorczej wygasną najpóĨniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2008 rok. Adresem sáuĪbowym czáonków Rady Nadzorczej jest
adres gáównej siedziby Spóáki, tj. ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 PoznaĔ.
ImiĊ i nazwisko

Funkcja

Michaá àagoda
Tadeusz Dachowski
Piotr Begier
Marzena Gajda
Marian Janas
Marian Káysz
Andrzej àopuszko
Wiesáaw Pawliotti
Mieczysáaw PluciĔski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej

Data, od której peániona jest
funkcja
28 lutego 2008 r.
30 czerwca 2006 r.
28 lutego 2008 r.
19 lipca 2007 r.
28 lutego 2008 r.
28 lutego 2008 r.
30 czerwca 2006 r.
28 lutego 2008 r.
30 czerwca 2006 r.

Wiek
57
57
61
45
46
54
53
58
55

PoniĪej przedstawione zostaáy informacje o osobach nadzorujących sporządzone na podstawie záoĪonych przez
nie oĞwiadczeĔ. ĩaden z czáonków Rady Nadzorczej: (a) w okresie ostatnich piĊciu lat nie zostaá skazany
wyrokiem za przestĊpstwo oszustwa; (b) w okresie co najmniej poprzednich piĊciu lat nie peániá funkcji
nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazáy siĊ w stanie upadáoĞci, likwidacji lub zarządu
komisarycznego, poza panią Marzeną Gajdą; (c) nie zostaá formalnie oskarĪony lub nie podlegaá sankcji
naáoĪonej przez organy paĔstwowe, jak równieĪ inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); (d) w okresie
ostatnich piĊciu lat nie zostaá pozbawiony prawa peánienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta, jak równieĪ nie zostaá pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. Nie wystĊpują powiązania rodzinne pomiĊdzy osobami
zarządzającymi i nadzorującymi naszej Spóáki.
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Michaá àagoda – Przewodniczący Rady
 Nadzorczej
Pan Michaá àagoda posiada wyksztaácenie wyĪsze prawnicze. W 1973 roku ukoĔczyá studia prawnicze
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawa i Administracji. Po odbyciu aplikacji
radcowskiej zostaá wpisany na listĊ radców prawnych prowadzoną przez OkrĊgową IzbĊ Radców Prawnych
w Poznaniu. Pan Michaá àagoda Ğwiadczy obsáugĊ prawną w kilku podmiotach. Pan Michaá àagoda byá
czáonkiem rady nadzorczej w PH „AGROMA” S.A. w Poznaniu w latach 2002-2007. Ponadto w okresie
ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu w innych spóákach. W okresie ostatnich piĊciu lat
pan Michaá àagoda nie byá wspólnikiem w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej. Obecnie jest
komandytariuszem w spóáce „S.M. Sójka – Maciak” Adwokaci Spóáka komandytowa. Pan Michaá àagoda,
poza peánieniem funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej, od 2005 roku peáni funkcjĊ czáonka rady
nadzorczej w „CBO” Centrum Obsáugi Biznesu Sp. z o.o. w Poznaniu. Pan Michaá àagoda nie wyklucza nabycia
w przyszáoĞci Akcji.
Tadeusz Dachowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Tadeusz Dachowski posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 2005 roku ukoĔczyá PolitechnikĊ PoznaĔską,
Wydziaá Informatyki i Zarządzania, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalnoĞü: zarządzanie
przedsiĊbiorstwem energetycznym. Pan Tadeusz Dachowski w okresie ostatnich piĊciu lat byá czáonkiem rady
nadzorczej w spóákach: (i) ENEA od dnia 30 czerwca 2006 r.; oraz (ii) ZEBYD S.A. w okresie od maja
1994 roku do stycznia 2003 roku. Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani
czáonkiem rady nadzorczej w innych spóákach. Pan Tadeusz Dachowski nie jest obecnie wspólnikiem
ani nie byá wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej. Pan Tadeusz
Dachowski nie wyklucza nabycia w przyszáoĞci Akcji.
Piotr Begier – czáonek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Begier posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1971 roku ukoĔczyá PolitechnikĊ PoznaĔską, Wydziaá
Elektryczny, specjalnoĞü: maszyny elektryczne. Pan Piotr Begier od roku 2002 jest czáonkiem rady nadzorczej
Agencji Rynku Energii S.A. W okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady
nadzorczej w innych spóákach. Pan Piotr Begier nie jest i nie byá wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat
w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej. Ponadto pracuje w Polskim Towarzystwie Przesyáu i Rozdziaáu
Energii Elektrycznej na stanowisku zastĊpcy dyrektora Biura Towarzystwa. Pan Piotr Begier nie wyklucza
nabycia w przyszáoĞci Akcji.
Marzena Gajda – czáonek Rady Nadzorczej
Pani Marzena Gajda posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1992 roku ukoĔczyáa Uniwersytet Warszawski,
Wydziaá Prawa i Administracji. Ponadto w 1996 roku ukoĔczyáa Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej
organizowane przez Centrum Europejskie Natolin oraz francuską PaĔstwową SzkoáĊ Administracji (ENA).
Uczestniczyáa takĪe w cyklu szkoleĔ z zakresu makro- i mikroekonomii, prawa oraz zarządzania
menedĪerskiego. Pani Marzena Gajda w okresie ostatnich piĊciu lat byáa czáonkiem rad nadzorczych
w spóákach: (i) ZMP MERA – POLTIK Sp. z o.o. w àodzi – wiceprzewodnicząca oraz czáonek rady nadzorczej
w latach 2001-2007; (ii) Zakáady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. w Sieradzu – przewodnicząca rady
nadzorczej w latach 2005-2007; oraz (iii) Zakáad Energetyczny Koszalin S.A. – przewodnicząca oraz czáonek
rady nadzorczej w latach 1997-2004. Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie byáa czáonkiem zarządu
ani czáonkiem rady nadzorczej w innych spóákach. Pani Marzena Gajda nie jest i nie byáa wspólnikiem w okresie
ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej. W latach 2001 do 2007 pani Marzena Gajda
peániáa funkcje wiceprzewodniczącej oraz czáonka rady nadzorczej ZMP MERA – POLTIK Sp. z o.o. w àodzi,
w stosunku do której 15 maja 2007 r. ogáoszono upadáoĞü. Od 2007 roku pani Marzena Gajda, poza peánieniem
funkcji czáonka Rady Nadzorczej, peáni funkcjĊ czáonka rady nadzorczej spóáki Towarowa Gieáda Energii S.A.
w Warszawie. Pani Marzena Gajda nie zamierza nabywaü w przyszáoĞci Akcji.
Marian Janas – czáonek Rady Nadzorczej
Pan Marian Janas posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1986 roku ukoĔczyá WyĪszą SzkoáĊ InĪynierską w Zielonej
Górze, Wydziaá Mechaniczny, specjalnoĞü: technologia maszyn. Pan Marian Janas ukoĔczyá równieĪ studia
podyplomowe w zakresie zarządzania systemami przemysáowymi na Politechnice Zielonogórskiej, studia
podyplomowe w zakresie podatków w WyĪszej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz miĊdzywydziaáowe studium
pedagogiczne w WyĪszej Szkole InĪynierskiej w Zielonej Górze. W 1997 roku zdaá egzamin dla kandydatów
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Skarbu PaĔstwa. Pan Marian Janas jest biegáym sądowym w zakresie
na czáonków rad nadzorczych w spóákach

ochrony Ğrodowiska (gospodarowanie odpadami). Ponadto jest ekspertem/audytorem Dekra Certification
Sp. z o.o. w zakresie recyklingu i transportu w odniesieniu do normy ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.
Ponadto pan Marian Janas braá udziaá w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa.
Pan Marian Janas w okresie ostatnich piĊciu lat byá prezesem zarządu w Zakáadzie Oczyszczania i Gospodarki
Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, którego byá równieĪ akcjonariuszem oraz
przewodniczącym rady nadzorczej w PrzedsiĊbiorstwie Usáug Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich.
Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady nadzorczej w innych
spóákach. Obecnie nie jest wspólnikiem w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej. Obecnie pan Marian Janas,
poza peánieniem funkcji czáonka Rady Nadzorczej, peáni nastĊpujące funkcje: (i) prezes zarządu w Zakáadzie
Gospodarki Odpadami „RE-KOM” Sp. z o.o. w Katowicach; (ii) od wrzeĞnia 2007 roku pan Marian Janas
peániá funkcjĊ dyrektora ds. operacyjnych w Sita Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pan Marian Janas
nie wyklucza nabycia w przyszáoĞci Akcji.
Marian Káysz – czáonek Rady Nadzorczej
Pan Marian Káysz posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1977 roku ukoĔczyá AkademiĊ Ekonomiczną w Krakowie,
Wydziaá Ekonomiki Produkcji, specjalnoĞü: ekonomika pracy i polityka spoáeczna. Pan Marian Káysz w okresie
ostatnich piĊciu lat byá czáonkiem zarządu lub czáonkiem rady nadzorczej w spóákach: (i) Zakáad Energetyczny
Kraków S.A. (po konsolidacji od 1 lipca 2004 r. ENION S.A.) – prezes zarządu w okresie 1 marca 1994 r.
do 31 sierpnia 2005 r.; oraz (ii) „EN-TECH” Sp. z o.o. w Krakowie – przewodniczący rady nadzorczej w okresie
od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2004 roku. Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu
ani czáonkiem rady nadzorczej w innych spóákach. Pan Marian Káysz nie jest i nie byá wspólnikiem w okresie
ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce kapitaáowej, ani osobowej. Od kwietnia 2007 roku pan Marian Káysz,
poza peánieniem funkcji czáonka Rady Nadzorczej, peáni funkcjĊ wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spóáki
ZWSE Kraków S.A. Pan Marian Káysz nie zamierza nabywaü w przyszáoĞci Akcji.
Andrzej àopuszko – czáonek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników
Pan Andrzej àopuszko posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 2008 roku ukoĔczyá Zachodniopomorską SzkoáĊ
Biznesu w Szczecinie, Wydziaá PrzedsiĊbiorczoĞci, specjalnoĞü: organizacja i zarządzanie, gdzie uzyskaá tytuá
licencjata. Ponadto pan Andrzej àopuszko zdaá egzamin dla kandydatów na czáonków rad nadzorczych spóáek
Skarbu PaĔstwa. W okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady nadzorczej
w innych spóákach. Pan Andrzej àopuszko nie byá i nie jest wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej
spóáce kapitaáowej ani osobowej. Obecnie pan Andrzej àopuszko, poza peánieniem funkcji czáonka Rady
Nadzorczej, nie peáni Īadnych funkcji w innych spóákach. Pan Andrzej àopuszko nie wyklucza nabycia
w przyszáoĞci Akcji.
Wiesáaw Pawliotti – czáonek Rady Nadzorczej
Pan Wiesáaw Pawliotti posiada wyksztaácenie wyĪsze. W 1973 roku ukoĔczyá PolitechnikĊ Warszawską,
Wydziaá Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, specjalnoĞü: maszyny i urządzenia energetyczne. Ponadto
pan Wiesáaw Pawliotti zdaá egzamin dla kandydatów na czáonków rad nadzorczych spóáek Skarbu PaĔstwa oraz
ukoĔczyá kursy w przedmiocie uzdrawiania gospodarki przedsiĊbiorstwa paĔstwowego zagroĪonego upadáoĞcią,
przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych. W latach 1992-1995 peániá funkcjĊ wicedyrektora
Departamentu w Ministerstwie Przemysáu i Handlu odpowiedzialnego za energetykĊ. Uczestniczyá przy
wdroĪeniach prac naukowo-badawczych w elektrowniach: Adamów, Siekierki oraz Dolna Odra. W okresie
ostatnich piĊciu lat pan Wiesáaw Pawliotti peániá funkcje czáonka rady nadzorczej w nastĊpujących spóákach:
(i) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – przewodniczący rady nadzorczej w latach 1991-2002;
(ii) Zakáad Energetyczny S.A. w Olsztynie – przewodniczący rady nadzorczej w latach 2001-2002;
(iii) Pomorska Spóáka Gazownictwa Sp. z o.o. w GdaĔsku – czáonek rady nadzorczej w latach 2003-2006.
Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu ani czáonkiem rady nadzorczej w innych
spóákach. Pan Wiesáaw Pawliotti nie jest i nie byá wspólnikiem w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce
kapitaáowej ani osobowej. Pan Wiesáaw Pawliotti, poza peánieniem funkcji czáonka Rady Nadzorczej, jest
pracownikiem sáuĪby cywilnej w Ministerstwie Gospodarki w Departamencie Energetyki. Pan Wiesáaw Pawliotti
nie zamierza nabywaü w przyszáoĞci Akcji.
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Mieczysáaw PluciĔski – czáonek Rady
 Nadzorczej wybrany przez pracowników
Pan Mieczysáaw PluciĔski posiada wyksztaácenie Ğrednie techniczne. W 1972 roku ukoĔczyá Technikum
Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie, specjalnoĞü: miernictwo elektryczne i elektroniczne. Ponadto
pan Mieczysáaw PluciĔski zdaá egzamin dla kandydatów na czáonków rad nadzorczych spóáek Skarbu PaĔstwa.
W okresie od stycznia 2003 roku do lipca 2003 roku byá przewodniczącym rady nadzorczej PrzedsiĊbiorstwa
Energetyki Cieplnej w DĊbnie Sp. z o.o. Ponadto w okresie ostatnich piĊciu lat nie byá czáonkiem zarządu
ani czáonkiem rady nadzorczej w innych spóákach. Pan Mieczysáaw PluciĔski nie byá i nie jest wspólnikiem
w okresie ostatnich piĊciu lat w Īadnej spóáce kapitaáowej ani osobowej. Obecnie pan Mieczysáaw PluciĔski,
poza peánieniem funkcji czáonka Rady Nadzorczej, peáni funkcjĊ przewodniczącego rady nadzorczej w spóáce
PrzedsiĊbiorstwo Wodociągów w MyĞliborzu Sp. z o.o. Pan Mieczysáaw PluciĔski nie wyklucza nabycia
w przyszáoĞci Akcji.
Transakcje z czáonkami Rady Nadzorczej
Na dzieĔ niniejszego Prospektu, poza umowami opisanymi w Rozdziale „Transakcje z podmiotami
powiązanymi” - „Umowy pomiĊdzy spóákami Grupy a czáonkami wáadz Spóáki”, zgodnie z treĞcią oĞwiadczeĔ
záoĪonych przez czáonków Rady Nadzorczej, nie zostaáy zawarte Īadne inne umowy pomiĊdzy czáonkami Rady
Nadzorczej a Spóáką.
Konflikt interesów
Zgodnie z przekazanymi oĞwiadczeniami osób zarządzających oraz nadzorujących, nie istnieje Īaden konflikt
interesów miĊdzy nimi lub innymi obowiązkami a interesami naszej Spóáki, a takĪe nie zostaáy zawarte Īadne
umowy lub porozumienia ze znaczącymi Akcjonariuszami, klientami lub innymi osobami, na mocy których
osoby te zostaáy wybrane na czáonków Zarządu albo Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenia i inne Ğwiadczenia
Zasady wynagradzania czáonków Zarządu
Wynagrodzenie czáonków Zarządu ustalane jest zgodnie z Ustawą Kominową. Zgodnie z Ustawą Kominową
maksymalna wysokoĞü wynagrodzenia miesiĊcznego osób zatrudnionych w jednoosobowych spóákach prawa
handlowego utworzonych przez Skarb PaĔstwa nie moĪe przekroczyü szeĞciokrotnoĞci przeciĊtnego
miesiĊcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiĊbiorstw, bez wypáat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogáoszonego przez Prezesa GUS. Ponadto czáonkom Zarządu moĪe byü przyznana nagroda roczna
na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej w wysokoĞci nieprzekraczającej 3-krotnoĞci przeciĊtnego
wynagrodzenia miesiĊcznego pracownika osiągniĊtego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody oraz inne
Ğwiadczenia wynikające z ZUZP. ZUZP nie obejmuje natomiast zasad wynagradzania czáonków Zarządu oraz
czáonków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych czáonków Rady Nadzorczej, którzy są pracownikami. Czáonkom
Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym oraz nagrodą roczną przysáuguje odprawa w wysokoĞci 3-krotnoĞci
wynagrodzenia miesiĊcznego w razie odwoáania lub rozwiązania stosunku pracy. Poszczególne umowy o pracĊ
przewidują szczegóáowe warunki nabycia prawa do odprawy.
W dniu 13 czerwca 2008 r. Sejm uchwaliá ustawĊ o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
niektórych innych ustaw, która nastĊpnie w dniu 26 czerwca 2008 r. zostaáa przyjĊta bez zmian przez Senat.
Zgodnie z proponowanymi zmianami przepisy Ustawy Kominowej nie bĊdą miaáy zastosowania do czáonków
organów zarządzających oraz organów nadzorczych miĊdzy innymi jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa,
jak równieĪ do spóáek, w których udziaá Skarbu PaĔstwa przekracza 50%. Ustawa ta 24 lipca 2008 r. zostaáa
zawetowana przez Prezydenta RP. Nie ma pewnoĞci, Īe ustawa zostanie ponownie uchwalona przez Sejm
i wejdzie w Īycie.
WygaĞniĊcie mandatów czáonków Zarządu: Pawáa Mortasa i Marka Hermacha spowoduje z tym samym dniem
rozwiązanie zawartych przez nich ze Spóáką umów o pracĊ. W przypadku wygaĞniĊcia mandatu Czesáawa
Koltermanna zostanie on zatrudniony przez SpóákĊ na stanowisku zajmowanym przed rozpoczĊciem peánienia
funkcji czáonka Zarządu lub na stanowisku równorzĊdnym.
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PoniĪsza tabela przedstawia wysokoĞü
 wynagrodzenia czáonków Zarządu za 2007 rok.

ImiĊ i nazwisko

WysokoĞü
wynagrodzenia
wypáacanego przez
SpóákĊ z tytuáu
peánienia funkcji
czáonka zarządu ENEA
(w PLN)

Funkcja

WysokoĞü
wynagrodzenia z
tytuáu peánienia
funkcji w radach
nadzorczych spóáek
zaleĪnych ENEA
(w PLN)

WysokoĞü
wynagrodzenia z
tytuáu peánienia
funkcji w Radzie
Nadzorczej ENEA
(w PLN)

Paweá Mortas**

Prezes Zarządu
75.773,67
7.735,98
16.646,02*
Czáonek Zarządu
98.156,58
15.235,32
wybrany przez pracowników Spóáki
Marek Hermach
Czáonek Zarządu ds. handlowych
200.486,38
30.218,63
* obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
** W okresie od 28 czerwca 2007 r. do 20 sierpnia 2007 r. pan Paweá Mortas byá oddelegowany przez RadĊ Nadzorczą do peánienia funkcji w Zarządzie Spóáki
i z tego tytuáu otrzymywaá wynagrodzenie w wysokoĞci 27.488,11 PLN.
Czesáaw Koltermann

Zasady wynagradzania czáonków Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie czáonków Rady Nadzorczej ustalone jest na podstawie oĞwiadczenia Ministra Skarbu PaĔstwa
z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia czáonków rad nadzorczych w jednoosobowych
spóákach Skarbu PaĔstwa i jest równe wysokoĞci jednego przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiĊbiorstw, bez wypáat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogáoszonego przez Prezesa
Gáównego UrzĊdu Statystycznego.
PoniĪsza tabela przedstawia wysokoĞü wynagrodzenia czáonków Rady Nadzorczej za 2007 rok.
WysokoĞü wynagrodzenia
(w PLN)

ImiĊ i nazwisko

Funkcja

Michaá àagoda
Tadeusz Dachowski
Piotr Begier
Marzena Gajda
Marian Janas
Marian Káysz
Andrzej àopuszko
Wiesáaw Pawliotti
Mieczysáaw PluciĔski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej
Czáonek Rady Nadzorczej

33.856,32
15.329,39
33.856,32
33.856,32

ĝwiadczenia wypáacane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Czáonkowie Zarządu w razie rozwiązania stosunku pracy mogą otrzymaü odprawĊ w wysokoĞci
nieprzekraczającej trzykrotnoĞci miesiĊcznego wynagrodzenia. Ponadto Pan Czesáaw Koltermann posiada
gwarancje zatrudnienia do 31 grudnia 2018 r.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnoĞci cywilnej
Od dnia objĊcia funkcji czáonkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurenci ENEA objĊci są ubezpieczeniem
od odpowiedzialnoĞci cywilnej w ramach umowy zawartej przez ENEA z konsorcjum utworzonym przez
PZU S.A. oraz Towarzystwo UbezpieczeĔ i Reasekuracji WARTA S.A. Umowa zostaáa zawarta na okres 3 lat
począwszy od 1 listopada 2005 r. do 31 paĨdziernika 2008 r. W ramach przedmiotowej umowy ubezpieczyciele
objĊli ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone przez osoby ubezpieczone Spóáce lub osobom trzecim
w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, za które osoby ubezpieczone ponoszą
odpowiedzialnoĞü cywilną zgodnie z przepisami KSH, Statutem lub regulaminami obowiązującymi w ENEA,
jak równieĪ zgodnie z innymi przepisami regulującymi odpowiedzialnoĞü czáonków wáadz spóáki kapitaáowej
(z wyáączeniem szkód powstaáych w związku z prywatyzacją ENEA).
Posiadane akcje i opcje na akcje
Czáonkowie Zarządu oraz czáonkowie Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji. Pan Czesáaw Koltermann jest
uprawniony do nieodpáatnego nabycia Akcji na podstawie Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji.
Dobre Praktyki Spóáek Notowanych na GPW
Obowiązujące obecnie zasady áadu korporacyjnego zawarte zostaáy w dokumencie „Dobre Praktyki Spóáek
Notowanych na GPW”, które obowiązują od 1 stycznia 2008 r. („Dobre Praktyki”). Konstrukcja Dobrych
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albo „wyjaĞniaj”, co pozwala emitentom na elastycznoĞü
Praktyk opiera siĊ na zasadzie „przestrzegaj”

w przyjmowaniu rozwiązaĔ áadu korporacyjnego odpowiednich do swoich potrzeb. Zamiarem Zarządu jest, aby
Spóáka stosowaáa w przyszáoĞci wszystkie z zasad zawartych w Dobrych Praktykach. Zwracamy jednak uwagĊ,
Īe ostateczna decyzja co do przestrzegania poszczególnych zasad Dobrych Praktyk bĊdzie naleĪaáa do naszych
akcjonariuszy, w szczególnoĞci w zakresie funkcjonowania w ramach Rady Nadzorczej komitetu audytu oraz
wyboru okreĞlonej liczby czáonków Rady Nadzorczej speániających kryteria niezaleĪnoĞci od Spóáki
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spóáką. Nasz Statut nie obliguje akcjonariuszy do wyboru
co najmniej dwóch niezaleĪnych czáonków Rady Nadzorczej, tak jak tego wymagają Dobre Praktyki. Zgodnie
z postanowieniami naszego Statutu tylko jeden czáonek Rady Nadzorczej musi speániaü kryteria niezaleĪnoĞci.
BezpoĞrednio po przeprowadzeniu Oferty naszym najwiĊkszym akcjonariuszem pozostanie Skarb PaĔstwa
i od niego w praktyce bĊdą zaleĪaáy decyzje co do przestrzegania Dobrych Praktyk naleĪące do kompetencji
Walnego Zgromadzenia. JednakĪe do dnia niniejszego Prospektu nie okreĞliá on swoich intencji w tym
wzglĊdzie. W przypadku nieprzestrzegania przez SpóákĊ niektórych z zasad Dobrych Praktyk, Spóáka
poinformuje o tym zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW w formie raportu bieĪącego.
Komisje
W ramach Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie zostaáy utworzone Īadne komisje. Planujemy ustanowienie
komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej po uzyskaniu zgody Akcjonariuszy (patrz punkt „Dobre Praktyki
Spóáek Notowanych na GPW” w niniejszym Rozdziale).
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE

W dacie niniejszego Prospektu Skarb PaĔstwa jest wáaĞcicielem 337.626.428 Akcji, stanowiących 100% kapitaáu
zakáadowego Spóáki oraz uprawniających do wykonywania 100% gáosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje posiadane przez Skarb PaĔstwa nie są uprzywilejowane, w szczególnoĞci co do prawa gáosu lub
dywidendy przy czym jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa oraz spóáki, w których wszystkie akcje są
wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa zobowiązane są do dokonywania na rzecz Skarbu PaĔstwa kwartalnych wpáat
z zysku w wysokoĞci 15% tego zysku. Z Akcjami posiadanymi przez Skarb PaĔstwa nie wiąĪą siĊ ponadto Īadne
dodatkowe prawa i obowiązki. Ponadto Statut nie wprowadza Īadnych ograniczeĔ w rozporządzeniu Akcjami,
które mogáyby opóĨniü lub uniemoĪliwiü zmianĊ kontroli nad Spóáką.
W przypadku, gdy wszystkie lub znaczna wiĊkszoĞü Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów
BranĪowych zostanie objĊta przez jednego Inwestora BranĪowego, inwestor taki moĪe dysponowaü znaczną
liczbą gáosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym takĪe ponad 20% gáosów. W przypadku, gdy w Walnym
Zgromadzeniu nie bĊdą uczestniczyü wszyscy Akcjonariusze, Inwestor BranĪowy bĊdzie w stanie blokowaü
moĪliwoĞü podjĊcia niektórych uchwaá istotnych dla dziaáalnoĞci Spóáki, w tym uchwaá dotyczących zmiany
Statutu, emisji nowych akcji, umorzenia akcji czy obniĪenia kapitaáu zakáadowego, które zapadają wiĊkszoĞcią
3/4 gáosów. Ponadto, taki Inwestor BranĪowy bĊdzie w stanie blokowaü niektóre inne uchwaáy wymagające
wiĊkszoĞci 4/5 gáosów, w tym uchwaáy dotyczące wyáączenia prawa poboru akcji w caáoĞci lub w czĊĞci, lub
zniesienia dematerializacji akcji. Inwestor bĊdzie uprawniony do zgáaszania kandydatur na czáonków Rady
Nadzorczej Spóáki, jak i do ewentualnego powoáywania czáonka lub czáonków Rady Nadzorczej i gáosowania
grupami.
NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ, Īe Skarb PaĔstwa, jako Akcjonariusz wiĊkszoĞciowy Spóáki zachowa kontrolĊ
nad Spóáką. W związku z powyĪszym nawet wówczas, gdy Inwestor BranĪowy uzyska pond 20% gáosów
na Walnym Zgromadzeniu, nie bĊdzie on miaá znaczącego wpáywu na zarządzanie Spóáką lub istotnego wpáywu
na skáad lub ksztaát jej organów nadzorczych.
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TRANSAKCJE
Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI




Spóáka zawieraáa w przeszáoĞci i zamierza zawieraü w przyszáoĞci transakcje z podmiotami powiązanymi.
W naszej Grupie zawierane są nastĊpujące transakcje z podmiotami powiązanymi:
-

pomiĊdzy spóákami wchodzącymi w skáad naszej Grupy, przy czym są one eliminowane na etapie
konsolidacji;

-

pomiĊdzy spóákami Grupy a czáonkami wáadz Spóáki;

-

pomiĊdzy spóákami Grupy a jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa.

Wszystkie umowy z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych i stosowane w nich ceny
nie odbiegają od cen stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
Umowy pomiĊdzy spóákami wchodzącymi w skáad Grupy
Transakcje pomiĊdzy spóákami wchodzącymi w skáad naszej Grupy są eliminowane z uwagi na fakt,
Īe transakcja zrealizowana pomiĊdzy spóákami naszej Grupy (np. sprzedaĪ) nie jest traktowana jako przychód
Grupy. Przychód rozpoznawany jest dopiero w momencie zrealizowania transakcji (np. sprzedaĪy) na zewnątrz
Grupy.
Umowy pomiĊdzy spóákami Grupy a czáonkami wáadz Spóáki
Transakcje pomiĊdzy spóákami Grupy a czáonkami wáadz Spóáki moĪna podzieliü na trzy kategorie: (i) umowy
o pracĊ z czáonkami Zarządu oraz umowy dotyczące powoáania na czáonków rad nadzorczych w spóákach
zaleĪnych; (ii) transakcje dotyczące udzielonych poĪyczek z Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych dla
czáonków Zarządu i czáonków Rady Nadzorczej, bĊdących pracownikami Spóáki; oraz (iii) transakcje
wynikające z umów cywilnoprawnych. Wszystkie transakcje opisane w niniejszym punkcie zostaáy zawarte
w toku normalnej dziaáalnoĞci oraz na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.
W zakresie umów o pracĊ z czáonkami Zarządu oraz umów dotyczących powoáania na czáonków rad
nadzorczych, áączną kwotĊ transakcji za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006, 2007 roku, za okres szeĞciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2008 r. oraz za okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 wrzeĞnia 2008 r.
przedstawiono w tabelach poniĪej.
Zarząd
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Wynagrodzenia z tytuáu umowy o pracĊ .................................
Wynagrodzenia z tytuáu peánienia funkcji w radach
nadzorczych jednostek zaleĪnych............................................
Wynagrodzenia z tytuáu pozostaáych ĞwiadczeĔ
pracowniczych (ulgowa odpáatnoĞü za energiĊ
elektryczną, premie roczne, nagrody roczne, PPF) ................

967

827

120

91

87

117

Razem......................................................................................

1.174

1.035

(1)

Za okres
szeĞciu miesiĊcy
2007
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
(w tys. PLN)
1.020
527
114

01.07.2008 –
30.09.2008(1)
174

81

33

52

64

110

1.186

672

317

Z uwagi na system raportowania przyjĊty w Grupie nie jest moĪliwe podanie danych uwzglĊdniających póĨniejsze okresy 2008 roku.

Rada Nadzorcza
Za rok zakoĔczony 31 grudnia
2005

2006

Wynagrodzenie z tytuáu powoáania do Rady Nadzorczej .....

122

288

Razem ....................................................................................

122

288

(1)

Za okres
szeĞciu miesiĊcy
2007
zakoĔczony
30 czerwca 2008 r.
(w tys. PLN)
313
171
313

171

Z uwagi na system raportowania przyjĊty w Grupie nie jest moĪliwe podanie danych uwzglĊdniających póĨniejsze okresy 2008 roku.
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01.07.2008 –
30.09.2008(1)
84
84

Transakcje dotyczące poĪyczek z Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych przedstawiono w tabelach

poniĪej.

Zarząd ....................................................
Rada Nadzorcza ......................................

Stan na dzieĔ
1 stycznia 2005 r.
18
1

Udzielono od dnia
1 stycznia 2005 r.
8

Spáaty do dnia
31 grudnia 2005 r.
5
1

Stan na dzieĔ
31 grudnia 2005 r.
13
8

Razem .....................................................

19

8

6

21

Zarząd ....................................................
Rada Nadzorcza ......................................

Stan na dzieĔ
1 stycznia 2006 r.
13
8

Udzielono od dnia
1 stycznia 2006 r.
9

Spáaty do dnia
31 grudnia 2006 r.
2
8

Stan na dzieĔ
31 grudnia 2006 r.
11
9

Razem .....................................................

21

9

10

20

Zarząd ....................................................
Rada Nadzorcza ......................................

Stan na dzieĔ
1 stycznia 2007 r.
11
9

Udzielono od dnia
1 stycznia 2007 r.
-

Spáaty do dnia
31 grudnia 2007 r.
1
3

Stan na dzieĔ
31 grudnia 2007 r.
10
6

Razem .....................................................

20

-

4

16

Zarząd ...................................................
Rada Nadzorcza .....................................

Stan na dzieĔ
1 stycznia 2008 r.
10
6

Udzielono od dnia
1 stycznia 2008 r.
-

Spáaty do dnia
30 czerwca 2008 r.
10
5

Stan na dzieĔ
30 czerwca 2008 r.
0
1

Razem ....................................................

16

-

15

1

W okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia niniejszego Prospektu dane dotyczące poĪyczek z Zakáadowego
Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych nie ulegáy zmianie.
Inne transakcje, wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych pomiĊdzy Spóáką a czáonkami Zarządu i Rady
Nadzorczej, dotyczą wyáącznie wykorzystania samochodów sáuĪbowych dla celów prywatnych przez czáonków
Zarządu.
Umowy z jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa
Spóáki z naszej Grupy zawierają szereg transakcji z jednostkami, z którymi są powiązane z racji znajdowania siĊ
pod wspólną kontrolą Skarbu PaĔstwa, w tym spóákami kapitaáowymi, w których Skarb PaĔstwa jest jedynym
akcjonariuszem. Do najistotniejszych transakcji z jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa naleĪą umowy
zakupu energii elektrycznej od jednostek zaleĪnych od Skarbu PaĔstwa i umowy dotyczące Ğwiadczenia na rzecz
spóáek naszej Grupy usáug przesyáania energii elektrycznej, jak równieĪ umowy sprzedaĪy energii elektrycznej
na rzecz jednostek zaleĪnych od Skarbu PaĔstwa. Ponadto, wszyscy nasi gáówni dostawcy wĊgla kamiennego
są jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa. Ponadto, naszym gáównym przewoĨnikiem w zakresie transportu
kolejowego wĊgla kamiennego jest PKP Cargo, spóáka w peáni zaleĪna od Skarbu PaĔstwa.
Z uwagi na iloĞü transakcji zawieranych przez spóáki z naszej Grupy z jednostkami zaleĪnymi od Skarbu
PaĔstwa nie jesteĞmy w stanie przedstawiü wyczerpujących informacji o wszystkich tego typu transakcjach.
W związku z powyĪszym poniĪej przedstawiamy informacje na temat transakcji z najwiĊkszymi dostawcami
i odbiorcami Grupy bĊdącymi jednoczeĞnie spóákami kontrolowanymi przez Skarb PaĔstwa wraz z danymi
na temat, odpowiednio, áącznych kosztów zakupów od tych dostawców oraz áącznej sprzedaĪy na rzecz tych
odbiorców, jak równieĪ udziaáu ww. kosztów i przychodów ze sprzedaĪy w áącznych kosztach operacyjnych
i przychodach Grupy. Wszystkie transakcje opisane w niniejszym punkcie zostaáy zawarte w toku normalnej
dziaáalnoĞci oraz na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. PoniĪej przedstawiamy informacje
na temat takich transakcji do dnia 30 wrzeĞnia 2008 r.
W latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006, 2007 roku, w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r. oraz w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 wrzeĞnia 2008 r. najistotniejszymi dostawcami Grupy
bĊdącymi spóákami kontrolowanymi przez Skarb PaĔstwa byáy:
-

w 2005 roku: PSE, Elektrownia Kozienice, Zespóá Elektrociepáowni Bydgoszcz S.A., Zespóá Elektrowni
Dolna Odra S.A oraz EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.; áączne koszty zakupów od ww. dostawców
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wyniosáy w 2005 roku 2.081,6 mln
 PLN, co stanowiáo 45,3% áącznych kosztów operacyjnych poniesionych
przez GrupĊ w tym okresie;

-

w 2006 roku: PSE, Elektrownia Kozienice, Zespóá Elektrociepáowni Bydgoszcz S.A., PKN Orlen S.A. oraz
Koncern Energetyczny ENERGA S.A; áączne koszty zakupów od ww. dostawców wyniosáy w 2006 roku
1.265,3 mln PLN, co stanowiáo 24,3% áącznych kosztów operacyjnych poniesionych przez GrupĊ w tym
okresie;

-

w 2007 roku: PGE, PSE-Operator, PSE-Elektra S.A., Zespóá Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz
Zespóá Elektrowni Dolna Odra S.A.; áączne koszty zakupów od ww. dostawców wyniosáy w 2007 roku
2.271,2 mln PLN, co stanowiáo 41,8% áącznych kosztów operacyjnych poniesionych przez GrupĊ w tym
okresie;

-

w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.: PGE, Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A.,
Zespóá Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A, Katowicki Holding WĊglowy S.A. oraz Kompania
WĊglowa S.A.; áączne koszty zakupów od ww. dostawców wyniosáy w tym okresie 1.294,4 mln PLN,
co stanowiáo 43,4% áącznych kosztów operacyjnych poniesionych przez GrupĊ w tym okresie; oraz

-

w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 30 wrzeĞnia 2008 r.: PSE-Operator, Lubelski WĊgiel
„Bogdanka” S.A., Zespóá Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., Katowicki Holding WĊglowy S.A. oraz
Elbis Sp. z o.o.; áączne koszty zakupów od ww. dostawców wyniosáy w tym okresie 501.671 tys. PLN.

Z uwagi na system sprawozdawczoĞci przyjĊty w Grupie nie jest moĪliwe podanie peánych danych
przedstawiających áączne koszty zakupów od dostawców bĊdących spóákami kontrolowanymi przez Skarb
PaĔstwa w okresie od dnia 1 paĨdziernika 2008 roku do dnia niniejszego Prospektu. Transakcje te zostaáy
zawarte w toku normalnej dziaáalnoĞci oraz na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.
Szerzej na temat umów zawartych przez PSE-Operator z ENEA i Elektrownią Kozienice patrz Rozdziaá „Opis
dziaáalnoĞci” - „Istotne umowy”.
W latach zakoĔczonych 31 grudnia 2005, 2006, 2007 roku, w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2008 r. oraz w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 wrzeĞnia 2008 r. najistotniejszymi odbiorcami Grupy
bĊdącymi spóákami kontrolowanymi przez Skarb PaĔstwa byáy:
-

w 2005 roku: PKP Energetyka Sp. z o.o., Zakáady Chemiczne Police S.A, Zakáady Chemiczne Zachem S.A.
oraz Fabryka Papieru Szczecin - Skolwin S.A. w upadáoĞci, Stocznia SzczeciĔska Nowa Sp. z o.o.;
áączna sprzedaĪ do ww. odbiorców wyniosáa w 2005 roku 339,5 mln PLN, co stanowiáo 7,4% áącznych
przychodów Grupy ze sprzedaĪy netto w tym okresie;

-

w 2006 roku: PKP Energetyka Sp. z o.o., Zakáady Chemiczne Zachem S.A., Zakáady Chemiczne Police S.A,
PKN Orlen S.A. oraz Stocznia SzczeciĔska Nowa Sp. z o.o.; áączna sprzedaĪ do ww. odbiorców wyniosáa
w 2006 roku 286,3 mln PLN, co stanowiáo 5,3% áącznych przychodów Grupy ze sprzedaĪy netto w tym
okresie;

-

w 2007 roku: PGE S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., Zakáady Chemiczne Zachem S.A., Zakáady Chemiczne
Police S.A. oraz ENION S.A.; áączna sprzedaĪ do ww. odbiorców wyniosáa w 2007 roku 540,5 mln PLN,
co stanowiáo 9,9% áącznych przychodów Grupy ze sprzedaĪy netto w tym okresie;

-

w okresie szeĞciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2008 r.: PGE S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., Zakáady
Chemiczne Police S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin i ĝwinoujĞcie S.A., ENERGA S.A.; áączna
sprzedaĪ do ww. odbiorców wyniosáa w tym okresie 335,8 mln PLN, co stanowiáo 11% áącznych
przychodów Grupy ze sprzedaĪy netto w tym okresie; oraz

-

w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 wrzeĞnia 2008 r.: PSE-Operator, PKP Energetyka Sp. z o.o.,
Zakáady Chemiczne Police S.A., H. Cegielski Energocentrum Sp. z o.o. oraz Elbis Sp. z o.o.; áączna sprzedaĪ
do ww. odbiorców wyniosáa w tym okresie 133.879 tys. PLN.

Z uwagi na system sprawozdawczoĞci przyjĊty w Grupie nie jest moĪliwe podanie peánych danych
przedstawiających áączną sprzedaĪ do odbiorców bĊdących spóákami kontrolowanymi przez Skarb PaĔstwa
w okresie od dnia 1 paĨdziernika 2008 roku do dnia niniejszego Prospektu. Transakcje te zostaáy zawarte w toku
normalnej dziaáalnoĞci oraz na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.
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AKCJE, KAPITAà
ZAKàADOWY, WALNE ZGROMADZENIE


Kapitaá zakáadowy
Na dzieĔ niniejszego Prospektu kapitaá zakáadowy Spóáki wynosiá 337.626.428 PLN i dzieliá siĊ na
337.626.428 Akcji o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda, w tym 295.987.473 Akcji Serii A oraz 41.638.955 Akcji
Serii B. Z wszystkich Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C (po ich emisji; z zastrzeĪeniem ograniczeĔ
ich zbywalnoĞci wynikających z obowiązujących przepisów prawa) wynikają te same prawa i obowiązki. ĩadna
z Akcji nie jest uprzywilejowana, w szczególnoĞci w zakresie prawa gáosu czy dywidendy. Akcje Serii B zostaáy
przeznaczone do nieodpáatnego nabycia przez pracowników.
PoniĪsza tabela przedstawia Akcje tworzące kapitaá zakáadowy Spóáki na dzieĔ niniejszego Prospektu.
Seria
A ..........................................................................................................................................................................................................
B ...........................................................................................................................................................................................................

Liczba Akcji
295.987.473
41.638.955

Kapitaá zakáadowy razem .................................................................................................................................................................

337.626.428

Dane historyczne na temat kapitaáu zakáadowego za okres objĊty historycznymi informacjami
finansowymi
Uchwaáą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2005 r. dokonano zmiany wartoĞci
nominalnej jednej Akcji ze 100 PLN na 1 PLN. Na podstawie tej samej uchwaáy Spóáka wyemitowaáa równieĪ
cztery nowe serie Akcji, tj. seriĊ F, G, H oraz J. JednoczeĞnie dokonana zostaáa zmiana iloĞci Akcji w ramach
serii A, B, C, D oraz E. W związku z powyĪszymi zmianami wysokoĞü kapitaáu zakáadowego pozostaáa
bez zmian i nadal wynosiáa 221.594.900 PLN. Sąd rejestrowy dokonaá rejestracji powyĪszych zmian w dniu
17 czerwca 2005 r.
Uchwaáą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2008 r. (pierwszą uchwaáĊ w tej sprawie
podjĊto w dniu 23 lipca 2007 r., jednakĪe, ze wzglĊdu na jej podjĊcie przed sporządzeniem sprawozdania
finansowego i wydaniem opinii przez biegáego, przedmiotowa uchwaáa nie zostaáa zarejestrowana przez sąd
rejestrowy; uchwaáa z dnia 16 stycznia 2008 r. potwierdza i powtarza ustalenia poczynione w pierwszej uchwale)
kapitaá zakáadowy Spóáki zostaá podwyĪszony z 221.594.900 PLN do 348.220.557 PLN, tj. o kwotĊ
126.625.657 PLN, w drodze emisji 126.625.657 Akcji serii K o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda. Akcje serii K,
za cenĊ emisyjną 27,11 PLN za jedną AkcjĊ serii K, objąá Skarb PaĔstwa pokrywając je w caáoĞci wkáadem
niepieniĊĪnym w postaci 45.000.000 akcji imiennych serii A o wartoĞci nominalnej 10 PLN kaĪda w kapitale
zakáadowym Elektrowni Kozienice. Wedáug wyceny biegáego, Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o.,
wartoĞü aportu ksztaátowaáa siĊ na poziomie 3.432.800.000 PLN. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie
od 1 stycznia 2007 r. Sąd rejestrowy dokonaá rejestracji powyĪszej zmiany w dniu 30 stycznia 2008 r.
Uchwaáą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2008 r., dokonano zmiany Statutu, na mocy
której wszystkie dotychczasowe serie Akcji zostaáy poáączone w dwie serie: seriĊ A i B. Sąd rejestrowy dokonaá
rejestracji powyĪszej zmiany w dniu 5 czerwca 2008 r.
Uchwaáą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2008 r. dokonano umorzenia
10.594.129 Akcji Serii B, o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda, wraz z obniĪeniem wysokoĞci kapitaáu
zakáadowego o 10.594.129 PLN, tj. z kwoty 348.220.557 PLN do kwoty 337.626.428 PLN. Sąd rejestrowy
dokonaá rejestracji przedmiotowej zmiany w dniu 5 wrzeĞnia 2008 r.
Prawa i obowiązki związane z Akcjami
Zgodnie z KSH oraz Statutem, podstawowymi prawami Akcjonariuszy są w szczególnoĞci:
Prawo zbywania Akcji. Zgodnie z art. 337 §1 KSH i § 8 Statutu Akcjonariusz ma prawo zbywania Akcji
bez ograniczeĔ. Informacje o obrocie Akcjami nabytymi nieodpáatnie przez uprawnionych pracowników zostaáy
zawarte w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci”-„Pracownicy”-„Uprawnienie do nieodpáatnego nabycia Akcji
lub wypáaty ekwiwalentu”.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa gáosu. Akcjonariusz ma prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa gáosu, osobiĞcie lub przez peánomocników
lub innych przedstawicieli. Zgodnie z art. 412 KSH warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest
záoĪenie w Spóáce imiennego Ğwiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartoĞciowych, na którym zapisane są Akcje, najpóĨniej na tydzieĔ przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Stosownie do art. 411 KSH kaĪda Akcja daje prawo do jednego gáosu na Walnym Zgromadzeniu.
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Z zastrzeĪeniem postanowieĔ KSH, Walne Zgromadzenie jest waĪne bez wzglĊdu na liczbĊ reprezentowanych
na nim Akcji, a uchwaáy Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią oddanych gáosów,
chyba Īe z innych postanowieĔ Statutu wynika inny sposób podejmowania uchwaá. Stosownie do przepisów
KSH, dla podjĊcia uchwaáy w sprawie:
-

emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeĔstwa objĊcia Akcji, zmiany Statutu, umorzenia
Akcji, obniĪenia kapitaáu zakáadowego, zbycia przedsiĊbiorstwa albo jego zorganizowanej czĊĞci oraz
rozwiązania Spóáki wymagana jest wiĊkszoĞü 3/4 gáosów; jeĪeli na Walnym Zgromadzeniu jest
reprezentowana co najmniej 1/2 kapitaáu zakáadowego, do powziĊcia uchwaáy o umorzeniu Akcji wystarczy
zwykáa wiĊkszoĞü gáosów; uchwaáa dotycząca zmiany Statutu, zwiĊkszająca Ğwiadczenia Akcjonariuszy lub
uszczuplająca prawa przyznane osobiĞcie Akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy,
których dotyczy; jeĪeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaĪe stratĊ przewyĪszającą sumĊ kapitaáów
zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitaáu zakáadowego, do podjĊcia uchwaáy o rozwiązaniu Spóáki
wystarczy bezwzglĊdna wiĊkszoĞü gáosów; zgodnie ze Statutem w sytuacji, gdy Skarb PaĔstwa przestanie
posiadaü w kapitale zakáadowym powyĪej 50%, uchwaáy w sprawie zmiany § 32 Statutu, zbycia
przedsiĊbiorstwa albo jego zorganizowanej czĊĞci oraz rozwiązania Spóáki mogą byü podjĊte, jeĪeli
na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej poáowa kapitaáu zakáadowego i wymagają
wiĊkszoĞci 4/5 gáosów;

-

finansowania przez spóákĊ nabycia lub objĊcia emitowanych przez nią akcji wymagana jest wiĊkszoĞü
2/3 gáosów. JeĪeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej poáowa kapitaáu
zakáadowego, do podjĊcia uchwaáy wystarczy bezwzglĊdna wiĊkszoĞü gáosów;

-

zmiany Statutu upowaĪniającej Zarząd do podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego w granicach kapitaáu
docelowego oraz w sprawie warunkowego podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego, wymagana jest wiĊkszoĞü
3/4 gáosów przy obecnoĞci Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitaáu zakáadowego;
jeĪeli jednak Walne Zgromadzenie zwoáane w celu podjĊcia uchwaá w powyĪszych sprawach nie odbyáo siĊ
z powodu braku wymaganego kworum, kolejne Walne Zgromadzenie moĪe podjąü uchwaáĊ dotyczącą
zmiany Statutu upowaĪniającą Zarząd do podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego w granicach kapitaáu
docelowego oraz uchwaáĊ w sprawie warunkowego podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego, bez wzglĊdu
na liczbĊ Akcjonariuszy obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu;

-

dokonania istotnej zmiany przedmiotu dziaáalnoĞci Spóáki wymagana jest wiĊkszoĞü 2/3 gáosów;

-

áączenia siĊ spóáek wymagana jest wiĊkszoĞü 2/3 gáosów;

-

podziaáu Spóáki oraz w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wymagana jest
wiĊkszoĞü 2/3 gáosów;

-

pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru w czĊĞci lub w caáoĞci wymagana jest wiĊkszoĞü 4/5 gáosów.

Zgodnie z art. 6 KSH Akcjonariusz bĊdący w stosunku do Spóáki spóáką dominującą (zdefiniowaną w art. 4 § 1
pkt 4 KSH) ma obowiązek zawiadomiü SpóákĊ o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni
od dnia powstania stosunku dominacji. W przeciwnym wypadku wykonywanie prawa gáosu z Akcji
reprezentujących wiĊcej niĪ 33% kapitaáu zakáadowego spóáki zaleĪnej zostanie zawieszone;
Prawo Īądania zwoáania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitaáu zakáadowego Spóáki mają prawo
zwoáania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliĪszego
Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 400 KSH Īądanie takie powinno zostaü záoĪone Zarządowi na piĞmie
najpóĨniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia;
Prawo poboru. Stosownie do art. 433 KSH Akcjonariusze mają prawo pierwszeĔstwa do objĊcia nowych Akcji
w stosunku do liczby posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysáuguje równieĪ w przypadku emisji
papierów wartoĞciowych zamiennych na Akcje lub inkorporujących prawo zapisu na Akcje. W interesie Spóáki
Walne Zgromadzenie moĪe pozbawiü Akcjonariuszy prawa poboru Akcji w caáoĞci lub w czĊĞci. Uchwaáa
Walnego Zgromadzenia wymaga wiĊkszoĞci 4/5 gáosów. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji moĪe
nastąpiü w przypadku, gdy zostaáo to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim
przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenĊ emisyjną Akcji bądĨ sposób jej ustalenia;
Prawo do Īądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek
Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitaáu zakáadowego, wybór Rady Nadzorczej Spóáki
powinien byü dokonany przez najbliĪsze Walne Zgromadzenie w drodze gáosowania oddzielnymi grupami,
nawet gdy Statut Spóáki przewiduje inny sposób powoáania Rady Nadzorczej Spóáki;
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Prawo Īądania udzielenia informacji
 dotyczących Spóáki. Stosownie do art. 428 KSH podczas obrad Walnego
Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego Īądanie informacji dotyczących
Spóáki, jeĪeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objĊtej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd
powinien jednak odmówiü udzielenia informacji w przypadku, gdy udzielenie informacji mogáoby wyrządziü
szkodĊ Spóáce, spóáce z nią powiązanej, a takĪe spóáce lub spóádzielni zaleĪnej albo naraziü czáonka Zarządu
na poniesienie odpowiedzialnoĞci karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach
Zarząd moĪe udzieliü informacji Akcjonariuszowi równieĪ na piĞmie nie póĨniej niĪ w terminie dwóch tygodni
od dnia zakoĔczenia Walnego Zgromadzenia. Zarząd moĪe równieĪ udzieliü Akcjonariuszowi informacji
dotyczących Spóáki poza Walnym Zgromadzeniem, powinny one jednak byü nastĊpnie ujawnione przez Zarząd
na piĞmie w materiaáach przedkáadanych najbliĪszemu Walnemu Zgromadzeniu. Akcjonariusz, któremu
odmówiono ujawnienia Īądanej informacji podczas Walnego Zgromadzenia, i który zgáosiá sprzeciw
do protokoáu, moĪe w ciągu tygodnia od dnia zakoĔczenia Walnego Zgromadzenia záoĪyü wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia tych informacji. Akcjonariusz moĪe równieĪ záoĪyü wniosek
do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spóáki do ogáoszenia informacji udzielonych innemu Akcjonariuszowi
poza Walnym Zgromadzeniem;
Prawo záoĪenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 422 KSH uchwaáa Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądĨ dobrymi obyczajami
i godząca w interes Spóáki lub mająca na celu pokrzywdzenie Akcjonariusza moĪe byü zaskarĪona w drodze
wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o uchylenie uchwaáy. Powództwo o uchylenie uchwaáy naleĪy
wnieĞü w terminie miesiąca od otrzymania wiadomoĞci o uchwale, nie póĨniej jednak niĪ trzy miesiące od dnia
powziĊcia uchwaáy. Zgodnie z art. 425 KSH, uchwaáa Walnego Zgromadzenia moĪe byü równieĪ zaskarĪona
w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą, przy czym powództwo powinno byü wniesione w terminie trzydziestu dni
od dnia jej ogáoszenia, nie póĨniej jednak niĪ w terminie roku od powziĊcia uchwaáy. Upáyw tych terminów nie
wyáącza moĪliwoĞci podniesienia zarzutu niewaĪnoĞci uchwaáy sprzecznej z ustawą. Do wytoczenia powództw
o uchylenie lub stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy Walnego Zgromadzenia uprawniony jest: (a) Akcjonariusz,
który gáosowaá przeciwko uchwale, a po jej powziĊciu zaĪądaá zaprotokoáowania sprzeciwu; (b) Akcjonariusz,
którego bezzasadnie nie dopuszczono do udziaáu w Walnym Zgromadzeniu; oraz (c) Akcjonariusz, który nie byá
obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwoáania Walnego Zgromadzenia lub
powziĊcia uchwaáy w sprawie nieobjĊtej porządkiem obrad. Kodeks Spóáek Handlowych przewiduje pewne
modyfikacje reguá ogólnych w zakresie zaskarĪania uchwaá w sprawie áączenia, podziaáu i przeksztaácenia
spóáek, które są przewidziane przez odpowiednio art. 509, art. 544 oraz art. 567 KSH;
Prawo udziaáu w zysku. Akcjonariuszowi przysáuguje prawo do udziaáu w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegáego rewidenta, który zostaá przeznaczony przez Walne Zgromadzenie
do wypáaty Akcjonariuszom. Stosownie do art. 347 §2 KSH zysk rozdziela siĊ w stosunku do liczby posiadanych
Akcji, a jeĪeli Akcje nie są caákowicie pokryte, zysk rozdziela siĊ w stosunku do dokonanych wpáat na Akcje.
Szczegóáowy opis zasad polityki w zakresie dywidendy zostaá zamieszczony w Rozdziale „Dywidenda i polityka
w zakresie dywidendy”;
Prawo do udziaáu w majątku w przypadku likwidacji Spóáki. Zgodnie z art. 474 KSH majątek pozostaáy
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spóáki dzieli siĊ pomiĊdzy Akcjonariuszy w stosunku
do dokonanych przez kaĪdego z nich wpáat na kapitaá zakáadowy.
Zmiana praw posiadaczy Akcji
Zmiana praw posiadaczy Akcji moĪe co do zasady nastąpiü w formie zmiany Statutu. Stosownie do art. 415 § 3
KSH uchwaáa dotycząca zmiany Statutu, zwiĊkszająca Ğwiadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa
przyznane osobiĞcie Akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy.
Podstawowe prawa związane z Akcjami, które zostaáy opisane powyĪej, nie mogą byü swobodnie ograniczane
ani wyáączane. Przepisy KSH, na podstawie których prawa te zostaáy przyznane Akcjonariuszom, mają charakter
bezwzglĊdnie obowiązujący albo semiimperatywny, co oznacza, Īe Statut moĪe jedynie przyznawaü
Akcjonariuszom prawa dalej idące, a nie moĪe wyáączaü albo ograniczaü praw przyznanych na podstawie KSH.
Art. 411 KSH przewiduje moĪliwoĞü ograniczenia w Statucie prawa gáosu Akcjonariuszy dysponujących
powyĪej 1/5 ogóáu gáosów, a ograniczenie to moĪe dotyczyü wyáącznie wykonywania prawa z Akcji
przekraczających limit gáosów okreĞlony w Statucie. Statut moĪe takĪe przewidywaü kumulacjĊ gáosów
naleĪących do Akcjonariuszy, miĊdzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zaleĪnoĞci. Na dzieĔ niniejszego
Prospektu Statut nie przewiduje takiego ograniczenia.
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Spóáki Walne Zgromadzenie moĪe pozbawiü Akcjonariuszy prawa
Zgodnie z art. 433 § 2 KSH w interesie


poboru Akcji w caáoĞci lub w czĊĞci. Uchwaáa Walnego Zgromadzenia wymaga wiĊkszoĞci 4/5 gáosów.
Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji moĪe nastąpiü w przypadku, gdy zostaáo to zapowiedziane
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Statut przewiduje moĪliwoĞü umorzenia Akcji za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóákĊ
(umorzenie dobrowolne).
Zwoáywanie Walnych ZgromadzeĔ
Uprawnienia oraz zasady dziaáania Walnego Zgromadzenia okreĞla Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia
Kodeks Spóáek Handlowych. Walne Zgromadzenia mogą byü zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie powinno siĊ odbyü nie póĨniej niĪ szeĞü miesiĊcy po upáywie kaĪdego roku obrotowego.
Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno byü: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z dziaáalnoĞci spóáki oraz sprawozdania finansowego za ubiegáy rok obrotowy;
(ii) powziĊcie uchwaáy o podziale zysku albo o pokryciu straty, (iii) udzielenie czáonkom organów spóáki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Walne Zgromadzenia odbywają siĊ w Warszawie lub w siedzibie Spóáki.
Zgodnie z § 29 Statutu Spóáki i stosownie do art. 399 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoáuje
Zarząd z wáasnej inicjatywy bądĨ na Īądanie Rady Nadzorczej lub na Īądanie Akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 1/10 czĊĞü kapitaáu zakáadowego bądĨ na Īądanie Akcjonariusza – Skarbu PaĔstwa. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie powinno zostaü zwoáane w ciągu 14 dni od daty przedstawienia Īądania. Stosownie
do art. 400 KSH Īądanie Akcjonariuszy naleĪy záoĪyü na piĞmie do Zarządu najpóĨniej na miesiąc przed
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie
zwoáane przez Zarząd w okreĞlonym powyĪej terminie, Walne Zgromadzenie bĊdzie mogáo zostaü zwoáane
przez Skarb PaĔstwa. Skarb PaĔstwa skáada takie Īądanie najpóĨniej na miesiąc przed proponowanym terminem
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 399 § 2 KSH Rada Nadzorcza ma prawo zwoáania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeĪeli
Zarząd nie zwoáa go w terminie okreĞlonym w niniejszym dziale lub w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeĪeli zwoáanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoáa Walnego Zgromadzenia w terminie
dwóch tygodni od dnia zgáoszenia odpowiedniego Īądania przez RadĊ Nadzorczą.
Stosownie do art. 402 KSH Walne Zgromadzenie zwoáuje siĊ przez ogáoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, które powinno byü dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia. W ogáoszeniu naleĪy oznaczyü datĊ, godzinĊ i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegóáowy
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powoáaü naleĪy dotychczas obowiązujące
postanowienia, jak równieĪ treĞü projektowanych zmian. JeĪeli jest to uzasadnione znacznym zakresem
zamierzonych zmian, ogáoszenie moĪe zawieraü projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem
nowych lub zmienionych postanowieĔ.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeĪeli dokumenty Akcji zostaną
záoĪone w spóáce, co najmniej na tydzieĔ przed terminem tego zgromadzenia i nie bĊdą odebrane przed jego
ukoĔczeniem. Zamiast Akcji mogą byü záoĪone zaĞwiadczenia wydane na dowód záoĪenia Akcji u notariusza,
w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibĊ lub oddziaá na terytorium Unii Europejskiej lub paĔstwa
bĊdącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wskazanym w ogáoszeniu o zwoáaniu Walnego
Zgromadzenia. Akcjonariusze spóáek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni záoĪyü
w spóáce imienne Ğwiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartoĞciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyü
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaü prawo gáosu osobiĞcie lub przez peánomocników. Czáonkowie
Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Przed kaĪdym Walnym Zgromadzeniem winna byü sporządzona lista Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez Zarząd winna byü wyáoĪona w lokalu Emitenta
przez okres trzech dni powszednich poprzedzających odbycie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą
przeglądaü listĊ w lokalu Emitenta oraz Īądaü odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
Na Walnym Zgromadzeniu, niezwáocznie po wyborze przewodniczącego, winna byü sporządzona lista obecnoĞci
zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby Akcji, które kaĪdy z nich przedstawia, i przysáugujących
im gáosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Akcjonariuszy
posiadających co najmniej 1/10 czĊĞü kapitaáu zakáadowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista
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obecnoĞci powinna byü sprawdzona przez wybraną w tym celu komisjĊ záoĪoną przynajmniej z trzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego czáonka komisji.
Uchwaáy moĪna podjąü jedynie w sprawach objĊtych porządkiem obrad, chyba Īe caáy kapitaá zakáadowy jest
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgáosiá sprzeciwu dotyczącego powziĊcia
uchwaáy. Zgodnie z art. 405 Kodeksu Spóáek Handlowych Walne Zgromadzenie moĪe podjąü uchwaáy takĪe
bez formalnego zwoáania Walnego Zgromadzenia, jeĪeli caáy kapitaá zakáadowy jest reprezentowany, a nikt
z obecnych nie zgáosiá sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych
spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenie jest waĪne bez wzglĊdu na liczbĊ reprezentowanych na nim
Akcji, jeĪeli przepisy Kodeksu Spóáek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie moĪe zarządzaü przerwy w obradach wiĊkszoĞcią dwóch trzecich gáosów. àącznie przerwy
nie mogą trwaü dáuĪej niĪ trzydzieĞci dni.
Uchwaáy Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów o ile przepisy z KSH lub Statut
nie stanowią inaczej. Uchwaáy Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w KSH lub
w Statucie, wymaga równieĪ: (i) postanowienie dotyczące roszczeĔ o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu Spóáki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; (ii) zbycie i wydzierĪawienie przedsiĊbiorstwa
lub jego zorganizowanej czĊĞci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; (iii) nabycie
i zbycie nieruchomoĞci lub udziaáu w nieruchomoĞci, chyba Īe Statut stanowi inaczej; (iv) emisja obligacji
zamiennych lub z prawem pierwszeĔstwa; (v) nabycie wáasnych Akcji w przypadku okreĞlonym w art. 362 § 1
pkt 2 KSH.
Na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Informacji BieĪących i Okresowych Spóáka bĊdzie zobowiązana
do przekazania w formie raportu bieĪącego daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego
szczegóáowym porządkiem obrad oraz daty i godziny, do której naleĪy skáadaü imienne Ğwiadectwa depozytowe
wraz ze wskazaniem miejsca, w którym naleĪy je záoĪyü. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu
ogáoszeniu w formie raportu bieĪącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treĞü
proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spóáka
podejmuje decyzjĊ o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego, treĞü nowego tekstu jednolitego Statutu
wraz z wyliczeniem jego nowych postanowieĔ. Ogáoszeniu w formie raportu bieĪącego podlega takĪe treĞü
projektów uchwaá oraz zaáączników do projektów, które mają byü przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
istotnych z punktu widzenia podejmowanych uchwaá.
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EMITENT

Podstawowe informacje
Firma i forma prawna:

ENEA Spóáka Akcyjna

Siedziba i adres:

ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 PoznaĔ

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Numer telefonu:

+48 (61) 856 10 00

Numer telefaksu:

+48 (61) 856 11 17

Poczta elektroniczna:

enea@enea.pl

Strona internetowa:

www.enea.pl

Rejestracja Emitenta
Nasza Spóáka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy PoznaĔ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziaá Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 12483.
Data utworzenia
ENEA S.A. powstaáa w dniu 2 stycznia 2003 r. w wyniku poáączenia piĊciu spóáek: Energetyki PoznaĔskiej S.A.,
Energetyki SzczeciĔskiej S.A., Zakáadu Energetycznego Gorzów S.A., Zielonogórskich Zakáadów
Energetycznych S.A. oraz Zakáadu Energetycznego Bydgoszcz S.A. Poáączenie spóáek zostaáo dokonane
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie caáego majątku czterech spóáek: Energetyki
SzczeciĔskiej S.A., Zakáadu Energetycznego Gorzów S.A., Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych S.A.
oraz Zakáadu Energetycznego Bydgoszcz S.A. na EnergetykĊ PoznaĔską S.A. w zamian za akcje w kapitale
zakáadowym Energetyki PoznaĔskiej S.A.
Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dziaáa Emitent
Spóáka dziaáa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spóáek Handlowych oraz Ustawy o Komercjalizacji
i Prywatyzacji, jak równieĪ zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi.
Przedmiot dziaáalnoĞci
Podstawową dziaáalnoĞcią Spóáki przewidzianą w Statucie (§ 5) jest obrót energią elektryczną, w tym sprzedaĪ
energii elektrycznej do odbiorców koĔcowych.
Grupa Kapitaáowa
ENEA jest jednostką dominującą Grupy oraz odpowiada za zarządzanie dziaáalnoĞcią caáej Grupy. Do istotnych
podmiotów zaleĪnych ENEA naleĪą dwie spóáki: Elektrownia Kozienice zajmująca siĊ wytwarzaniem energii
elektrycznej oraz ENEA Operator odpowiadająca za dystrybucjĊ energii elektrycznej. Ponadto w skáad Grupy
wchodzą 22 inne spóáki prowadzące dziaáalnoĞü dodatkową wobec podstawowej dziaáalnoĞci wymienionej
powyĪej, w tym, miĊdzy innymi, zajmujące siĊ: (i) budową, rozbudową, modernizacjami i remontami sieci oraz
urządzeĔ energetycznych; (ii) projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedaĪą urządzeĔ i aparatury
elektrycznej i energetycznej; (iii) usáugami związanym z konserwacją oĞwietlenia ulicznego i sieci niskiego
napiĊcia; (iv) usáugami transportowymi (w tym sprzedaĪą oraz serwisem i naprawą pojazdów mechanicznych
oraz wynajmem Ğrodków transportu); oraz (v) dziaáalnoĞcią socjalną (obiekty turystyczne, ochrona zdrowia).
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PoniĪszy schemat przedstawia strukturĊ
 naszej Grupy na dzieĔ niniejszego Prospektu:
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Istotne podmioty zaleĪne Emitenta
Do istotnych dla dziaáalnoĞci Grupy podmiotów zaleĪnych Spóáki naleĪą Elektrownia Kozienice zajmująca
siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ENEA Operator prowadząca dystrybucjĊ energii elektrycznej,
jak równieĪ cztery spóáki prowadzące dziaáalnoĞü dodatkową, tj. BHU prowadząca sprzedaĪ usáug i wyrobów
elektroenergetycznych, ENEOS zajmująca siĊ eksploatacją, konserwacją i modernizacją oĞwietlenia ulicznego,
ENERGOBUD Leszno prowadząca dziaáalnoĞü usáugową w zakresie eksploatacji sieci energetycznej oraz
AUTO-STYL prowadząca, miĊdzy innymi, sprzedaĪ pojazdów mechanicznych. PoniĪej przedstawiono
podstawowe informacje na ich temat.
Elektrownia Kozienice S.A.
ENEA posiada 100% akcji w kapitale zakáadowym Elektrowni Kozienice uprawniających do wykonywania
100% gáosów na walnym zgromadzeniu Elektrowni Kozienice.
Gáówne informacje o Elektrowni Kozienice:
Firma i forma prawna:

Elektrownia Kozienice S.A.

Siedziba i adres:

ĝwierĪe Górne, 26-900 Kozienice 1, Polska

Kapitaá zakáadowy:

450.000.000 PLN

Gáówny przedmiot dziaáalnoĞci:

Elektrownia Kozienice zajmuje siĊ wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepáa skojarzonego z wytwarzaniem energii
elektrycznej.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ENEA posiada 100% udziaáów w kapitale zakáadowym ENEA Operator uprawniających do wykonywania 100%
gáosów na zgromadzeniu wspólników ENEA Operator.
Gáówne informacje o ENEA Operator:
Firma i forma prawna:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Siedziba i adres:

ul. StrzeszyĔska 58, 60-479 PoznaĔ, Polska

Kapitaá zakáadowy:

4.678.050.000 PLN

Gáówny przedmiot dziaáalnoĞci:

ENEA Operator prowadzi dystrybucjĊ energii elektrycznej
(od 1 lipca 2007 r. ENEA Operator jest operatorem systemu
dystrybucyjnego).

BHU S.A.
ENEA posiada 87,77% akcji BHU S.A., co uprawnia do wykonywania 87,77% gáosów na walnym
zgromadzeniu BHU S.A. Pozostaáymi akcjonariuszami BHU S.A. są: ENERGA Operator S.A., BUT S.A. oraz
EP Zakáad Transportu Sp. z o.o.
Gáówne informacje o BHU S.A.:
Firma i forma prawna:

BHU S.A.

Siedziba i adres:

ul. StrzeszyĔska 58, 60-479 PoznaĔ, Polska

Kapitaá zakáadowy:

10.138.400 PLN

Gáówny przedmiot dziaáalnoĞci:

BHU jest jednym z najwiĊkszych dostawców Emitenta. BHU
stanowi zaplecze magazynowe dla Emitenta oraz wykonuje
czĊĞü funkcji logistycznych.
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ENEOS Sp. z o.o.



ENEA posiada 100% udziaáów w ENEOS Sp. z o.o. co uprawnia do wykonywania 100% gáosów
na zgromadzeniu wspólników ENEOS Sp. z o.o.
Gáówne informacje o ENEOS Sp. z o.o.:
Firma i forma prawna:

ENEOS Sp. z o.o.

Siedziba i adres:

ul. Ku SáoĔcu 34, 71-080 Szczecin, Polska

Kapitaá zakáadowy:

19.559.000 PLN

Gáówny przedmiot dziaáalnoĞci:

Przedmiotem dziaáalnoĞci ENEOS Sp. z o.o. jest eksploatacja,
konserwacja i modernizacja oĞwietlenia ulicznego, parków,
osiedli, parkingów i stadionów.

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
ENEA posiada 100% udziaáów w EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania
100% gáosów na zgromadzeniu wspólników EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Gáówne informacje o EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.:
Firma i forma prawna:

EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.

Siedziba i adres:

Gronówko 30, 64-111 Lipno, Polska

Kapitaá zakáadowy:

3.524.500 PLN

Gáówny przedmiot dziaáalnoĞci:

Na dziaáalnoĞü usáugową EP PUE ENERGOBUD Leszno
Sp. z o.o. skáada siĊ przede wszystkim eksploatacja sieci
energetycznej, wykonawstwo sieci Ğrednich i niskich napiĊü,
warsztaty
transformatorowe
–
remonty
i
badania
transformatorów, gospodarka olejowa, usáugi specjalistyczne
w zakresie obrazowania przy uĪyciu ciepáa i podczerwieni,
produkcja stacji transformatorowych i záączy Ğredniego napiĊcia,
montaĪ záączy pomiarowych, usáugi projektowe.

Zakáad Handlowo-Usáugowy AUTO-STYL Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych S.A. Sp. z o.o.
ENEA posiada 100% udziaáów w Zakáadzie Handlowo-Usáugowym AUTO-STYL Zielonogórskich Zakáadów
Energetycznych S.A. Sp. z o.o. co uprawnia do wykonywania 100% gáosów na zgromadzeniu wspólników
Zakáadu Handlowo-Usáugowego AUTO-STYL Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych S.A. Sp. z o.o.
Gáówne informacje o Zakáadzie
Energetycznych S.A. Sp. z o.o.:

Handlowo-Usáugowym

AUTO-STYL

Zielonogórskich

Zakáadów

Firma i forma prawna:

Zakáad Handlowo-Usáugowy AUTO-STYL Zielonogórskich
Zakáadów Energetycznych S.A. Sp. z o.o.

Siedziba i adres:

ul. Zacisze 15, 65-755 Zielona Góra, Polska

Kapitaá zakáadowy:

2.200.000 PLN

Gáówny przedmiot dziaáalnoĞci:

Przedmiotem dziaáalnoĞci Zakáadu Handlowo-Usáugowego
AUTO-STYL Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych S.A.
Sp. z o.o. jest sprzedaĪ detaliczna pojazdów mechanicznych,
akcesoriów, paliw, obsáuga i naprawa pojazdów mechanicznych
oraz wynajem Ğrodków transportu.
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RYNEK PAPIERÓW
WARTOĝCIOWYCH W POLSCE


Gieáda Papierów WartoĞciowych w Warszawie
Na dzieĔ niniejszego Prospektu, Gieáda Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A., która rozpoczĊáa
dziaáalnoĞü w dniu 16 kwietnia 1991 r. (po 52-letniej przerwie), jest jedyną gieádą papierów wartoĞciowych
w Polsce. WáaĞcicielem 98,8% akcji GPW jest Skarb PaĔstwa. Wedáug danych GPW, prezentowanych na stronie
GPW pod adresem www.gpw.com.pl na dzieĔ 4 sierpnia 2008 r. czáonkami GPW jest 28 podmiotów krajowych
i 19 podmiotów zagranicznych. W tym samym dniu notowano na GPW akcje 366 spóáek (z czego 25 jest
spóákami zagranicznymi) oraz 51 emisji obligacji skarbowych i korporacyjnych. Caákowita kapitalizacja
rynkowa akcji notowanych spóáek wyniosáa okoáo 726 mld PLN.
Rozliczenie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie transakcje odbywają siĊ na zasadzie páatnoĞci przy odbiorze,
z przeniesieniem praw w trzy dni po rozliczeniu. KaĪdy inwestor musi posiadaü rachunek papierów
wartoĞciowych oraz rachunek gotówkowy w lokalnym biurze maklerskim lub podmiocie prowadzącym
dziaáalnoĞü powierniczą, a kaĪde biuro maklerskie (z wyjątkiem stowarzyszonych) i podmiot prowadzący
dziaáalnoĞü powierniczą musi posiadaü rachunek papierów wartoĞciowych w Krajowym Depozycie Papierów
WartoĞciowych oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym.
Wszelkie papiery wartoĞciowe oferowane w ramach oferty publicznej lub dopuszczane do obrotu na rynku
regulowanym mają wyáącznie postaü zdematerializowaną. Akcjonariusze otrzymują Ğwiadectwa depozytowe
i wyciągi z rachunków od biura maklerskiego lub powiernika prowadzącego ten rachunek.
Zgodnie z regulacjami GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych, Krajowy Depozyt Papierów
WartoĞciowych jest obowiązany przeprowadzaü, na podstawie listy transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej
przez GPW, rozliczenia zawartych przez czáonków GPW transakcji. Z kolei czáonkowie GPW koordynują
rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje.
Dobre praktyki spóáek notowanych na GPW
Pierwsze polskie zasady áadu korporacyjnego, speániania których oczekuje siĊ ze strony spóáek akcyjnych
notowanych na GPW, opracowane zostaáy przez Komitet Dobrych Praktyk skáadający siĊ z reprezentantów
róĪnych Ğrodowisk związanych z rynkiem kapitaáowym i zapisane zostaáy w dokumencie „Dobre praktyki
w spóákach publicznych 2002”. Ich nowelizacja zostaáa zapisana w dokumencie „Dobre praktyki 2005”.
Pod koniec 2006 roku rozpoczĊáy siĊ prace nad nowym dokumentem okreĞlającym zasady dobrych praktyk.
Ich rezultatem jest dokument „Dobre praktyki spóáek notowanych na GPW” („Dobre Praktyki”), który
obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. Wytyczne te opierają siĊ na zasadzie „przestrzegaj albo wyjaĞniaj”. Pozwala
to spóákom na elastycznoĞü w przyjmowaniu rozwiązaĔ áadu korporacyjnego odpowiednich do swoich potrzeb,
promując zarazem tak waĪną dla inwestorów przejrzystoĞü dziaáaĔ.
Dobre Praktyki okreĞlają zasady áadu korporacyjnego w nastĊpujących obszarach: dobre praktyki walnych
zgromadzeĔ oraz dobre praktyki rad nadzorczych i zarządów. Ponadto, Dobre Praktyki odnoszą siĊ do kwestii
takich, jak cel spóáki, rządy wiĊkszoĞci i ochrona interesów akcjonariuszy mniejszoĞciowych, uczciwe intencje
i nienaduĪywanie uprawnieĔ, kontrola sądowa i niezaleĪnoĞü opinii.
Organizacja obrotu papierami wartoĞciowymi
Obecnie sesje na GPW odbywają siĊ regularnie od poniedziaáku do piątku pomiĊdzy godz. 9.00 a 16.35 czasu
warszawskiego, o ile zarząd Gieády nie postanowi inaczej. Od dnia 1 wrzeĞnia 2008 r. sesje na GPW bĊdą
odbywaáy siĊ regularnie od poniedziaáku do piątku w godz. 8:30-16:35 czasu warszawskiego.
Oferty zgáaszane są w systemie notowaĔ ciągáych lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub
dwukrotnym okreĞleniem kursu jednolitego. Dla duĪych pakietów akcji moĪliwe są tak zwane transakcje
pakietowe prowadzone poza systemem notowaĔ ciągáych lub kursu jednolitego. Zlecenia maklerskie dotyczące
transakcji pakietowych mogą byü przekazywane na GPW wyáącznie w dniu, w którym transakcja ma zostaü
zawarta w godz. 8:00-16:30, a w przypadku, gdy transakcja ma byü rozliczona w dniu jej zawarcia –
w godz. 8:00-14:00. W przypadku transakcji w walucie obcej, która ma byü rozliczona w dniu jej zawarcia,
zlecenia maklerskie mogą byü przekazywane wyáącznie w godz. 8:00-11:30.
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Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie
do dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostĊpne są na oficjalnej stronie GPW, www.gpw.com.pl.

Notowania ciągáe na GPW rozpoczynają siĊ ogáoszeniem kursu otwarcia, a koĔczą ogáoszeniem ceny
zamkniĊcia. Kursy otwarcia i zamkniĊcia ustala siĊ na podstawie zleceĔ maklerskich, a których rodzaj okreĞla
zarząd GPW. Przy ustalaniu kursu otwarcia i zamkniĊcia stosuje siĊ nastĊpujące zasady, zgodnie z porządkiem
ich waĪnoĞci:
-

maksymalizacji wolumenu obrotu;

-

minimalizacji róĪnicy miĊdzy liczbą papierów wartoĞciowych w zleceniach kupna i sprzedaĪy moĪliwych
do realizacji po okreĞlonym kursie; oraz

-

minimalizacji róĪnicy miĊdzy kursem okreĞlanym a kursem odniesienia.

Z chwilą ogáoszenia kursu otwarcia (bądĨ zamkniĊcia) staje siĊ on ceną, po której zawierane są transakcje
na otwarciu (bądĨ na zamkniĊciu) sesji.
Wahania kursów w systemie notowaĔ ciągáych są ograniczone. W ciągu tego samego dnia zmiana kursu
realizacji i kursu zamkniĊcia nie moĪe przekroczyü – w odniesieniu do akcji – 10% w stosunku do kursu
zamkniĊcia z poprzedniego dnia obrotu. W przypadku równowaĪenia rynku, przewodniczący sesji moĪe zmieniü
limit wahaĔ kursów. NajwiĊksze dopuszczalne wahania nie mogą jednak – w odniesieniu do akcji – przekroczyü
21%. Ponadto zarząd GPW moĪe okreĞliü dodatkowe ograniczenia wahaĔ kursów obowiązujące w czasie
po okreĞleniu kursu otwarcia, a przed okreĞleniem kursu zamkniĊcia (tzw. ograniczenia dynamiczne), które nie
mogą przekroczyü 10% progu wahaĔ kursów (w odniesieniu do akcji). Ograniczenia te nie są stosowane przy
okreĞlaniu kursu w trakcie równowaĪenia. Przewodniczący sesji w trakcie danej sesji gieádowej moĪe zmieniü
lub zawiesiü ograniczenia dynamiczne lub odstąpiü od ich stosowania. JeĪeli w trakcie okreĞlania kursu otwarcia
(bądĨ zamkniĊcia) dla notowaĔ ciągáych wystąpi sytuacja rynku rozbieĪnego, przewodniczący sesji ogáasza
rozpoczĊcie (bądĨ zamkniĊcie) notowaĔ ciągáych, a kurs pierwszej transakcji zawartej w systemie ciągáym staje
siĊ kursem otwarcia, zaĞ kurs ostatniej transakcji zawartej w tym systemie staje siĊ kursem zamkniĊcia. Zlecenia
oczekujące realizowane są w kolejnoĞci wedáug limitu ceny, a w przypadku równych limitów – w kolejnoĞci
przyjĊcia lub wyĞwietlenia.
Poza systemem notowaĔ ciągáych oraz kursu jednolitego, moĪna zawieraü transakcje pakietowe przy
zachowaniu pewnych warunków bezpieczeĔstwa, okreĞlonych w regulaminie GPW. Transakcja pakietowa moĪe
byü zawarta, jeĪeli co najmniej jeden czáonek GPW pokaĪe zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaĪy tej samej
liczby instrumentów finansowych (za wyjątkiem instrumentów pochodnych), po tej samej cenie i z tą samą datą
rozliczenia. WartoĞü transakcji pakietowej musi wynosiü, co najmniej:
-

250 tys. PLN dla akcji notowanych na rynku podstawowym GPW naleĪących do Warszawskiego Indeksu
Gieádowego WIG 20 (indeksu 20 spóáek najaktywniej handlowanych); lub

-

100 tys. PLN dla pozostaáych instrumentów finansowych (poza instrumentami pochodnymi).

RóĪnica pomiĊdzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji
gieádowej nie moĪe przekroczyü 10%, jeĪeli transakcja pakietowa zawierana jest w trakcie sesji na GPW.
Natomiast, jeĞli transakcja zawierana jest poza godzinami sesji gieádowej, róĪnica pomiĊdzy ceną instrumentu
finansowego w zleceniu a kursem odniesienia równym Ğredniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji
z ostatniej sesji gieádowej, waĪonej obrotami nie moĪe przekraczaü 40%. W szczególnych warunkach zarząd
GPW moĪe wyraziü zgodĊ na zawarcie transakcji pakietowej mimo niespeánienia powyĪszych warunków.
Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. ZaleĪą one od ogólnej
wartoĞci transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje.
Regulacje dotyczące rynku kapitaáowego
W dniu 24 paĨdziernika 2005 r. uchylone zostaáo Prawo o Publicznym Obrocie Papierami WartoĞciowymi
i zastąpione zostaáo nastĊpującymi czterema ustawami:
-

Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

-

Ustawą o Ofercie Publicznej;

-

Ustawą o Nadzorze Finansowym; oraz

-

Ustawą o Nadzorze Nad Rynkiem Kapitaáowym.
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Ustawy regulujące dziaáanie rynku kapitaáowego wprowadzają miĊdzy innymi odmienne niĪ KSH i KC

uregulowania dotyczące papierów wartoĞciowych, w tym akcji i zasad ich przenoszenia, oraz nakáadają
na akcjonariuszy spóáek publicznych szereg obowiązków dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleĔ lub
dokonywania zawiadomieĔ.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia
dziaáalnoĞci w zakresie obrotu papierami wartoĞciowymi, w tym akcji, oraz innymi instrumentami finansowymi,
jak równieĪ reguluje prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru
w tym zakresie.
Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje w szczególnoĞci:
-

zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartoĞciowych oraz ubiegania siĊ o dopuszczanie
papierów wartoĞciowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;

-

obowiązki emitentów papierów wartoĞciowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie papierami
wartoĞciowymi lub innymi instrumentami finansowymi;

-

skutki uzyskania statusu spóáki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem
i obrotem akcjami takich spóáek, w tym szereg obowiązków dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleĔ
lub dokonywania zawiadomieĔ.

Ustawa o Nadzorze Finansowym oraz Ustawa o Nadzorze Nad Rynkiem Kapitaáowym okreĞlają organizacjĊ
oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitaáowym, przy czym centralnym organem nadzoru pozostaje
KNF.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Dematerializacja papierów wartoĞciowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, papiery wartoĞciowe bĊdące
przedmiotem oferty publicznej, podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, nie mają formy
dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy z Krajowym Depozytem, tj. ich dematerializacji.
Stosownie do art. 7 przywoáanej ustawy, prawa ze zdematerializowanych papierów wartoĞciowych powstają
z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartoĞciowych i przysáugują osobie bĊdącej
posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia papierów wartoĞciowych dopuszczonych
do publicznego obrotu, przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartoĞciowych.
Zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartoĞciowych wystawia na Īądanie jego posiadacza imienne Ğwiadectwo depozytowe, oddzielnie dla kaĪdego
rodzaju papierów wartoĞciowych. ĝwiadectwo depozytowe potwierdza legitymacjĊ do realizacji uprawnieĔ
wynikających z papierów wartoĞciowych wskazanych w jego treĞci, które nie są lub nie mogą byü realizowane
wyáącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartoĞciowych, a w szczególnoĞci do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu. ĝwiadectwo depozytowe moĪe byü wystawione przez domy maklerskie, banki
prowadzące dziaáalnoĞü maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby
prawne prowadzące dziaáalnoĞü maklerską na terytorium RP w formie oddziaáu, Krajowy Depozyt oraz NBP –
jeĪeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikacjĊ osób, którym przysáugują prawa z papierów
wartoĞciowych.
Od chwili wystawienia Ğwiadectwa, papiery wartoĞciowe w liczbie wskazanej w treĞci Ğwiadectwa nie mogą byü
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego waĪnoĞci albo zwrotu Ğwiadectwa wystawiającemu przed upáywem
terminu jego waĪnoĞci. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów
wartoĞciowych na tym rachunku. Te same papiery wartoĞciowe mogą byü wskazane w treĞci kilku Ğwiadectw
pod warunkiem, Īe cel wystawienia kaĪdego ze Ğwiadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych
Ğwiadectwach zamieszcza siĊ równieĪ informacjĊ o dokonaniu blokady papierów wartoĞciowych w związku
z wczeĞniejszym wystawieniem innych Ğwiadectw.
Obrót papierami wartoĞciowymi z wykorzystaniem informacji poufnych
Informacją poufną w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jest okreĞlona w sposób
precyzyjny informacja dotycząca, bezpoĞrednio lub poĞrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów
finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie zostaáa przekazana do publicznej
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wiadomoĞci,
a która po takim przekazaniu
mogáaby w istotny sposób wpáynąü na cenĊ tych instrumentów lub


powiązanych instrumentów pochodnych.
KaĪdy, kto posiada informacjĊ poufną w związku z peánieniem funkcji w organach spóáki, posiadaniem w spóáce
akcji lub udziaáów lub w związku z dostĊpem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, a takĪe stosunku
zlecenia lub innej umowy lub stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie moĪe wykorzystywaü takiej
informacji. CzynnoĞci okreĞlane jako zakazane obejmują:
-

nabywanie lub zbywanie na rachunek wáasny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych z nimi
związanych i innych instrumentów finansowych dotyczących takich akcji;

-

udzielanie rekomendacji lub nakáanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
których dotyczy ta informacja;

-

umoĪliwianie lub uáatwianie wejĞcia w posiadanie przez osobĊ nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej
jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoba publikująca lub wykorzystująca
informacjĊ poufną z naruszeniem przepisów prawa moĪe podlegaü karze pozbawienia wolnoĞci lub grzywnie
albo obu tym sankcjom áącznie. Maksymalna wysokoĞü grzywny wynosi 5.000 tys. PLN, a okres pozbawienia
wolnoĞci jest uzaleĪniony od rodzaju przestĊpstwa i moĪe wynosiü od trzech miesiĊcy do oĞmiu lat.
Obowiązki związane z nabywaniem lub zbywaniem akcji w trakcie trwania okresów zamkniĊtych
Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy wyáącznie
osób mających dostĊp do informacji poufnych, które w trakcie okresu zamkniĊtego nie mogą nabywaü lub
zbywaü instrumentów finansowych na rachunek wáasny lub osoby trzeciej, ani dokonywaü innych czynnoĞci
mogących prowadziü do rozporządzenia takimi instrumentami finansowymi. Wedáug Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi okres zamkniĊty jest zdefiniowany jako: (i) okres od wejĞcia w posiadanie przez
osobĊ bĊdącą osobą mającą dostĊp do informacji poufnych pierwszego poziomu informacji poufnej dotyczącej
emitenta instrumentów finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomoĞci; (ii) w wypadku
raportu rocznego – okres dwóch miesiĊcy przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomoĞci lub okres
pomiĊdzy koĔcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoĞci, jeĪeli okres ten jest
krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iii) w wypadku raportu póárocznego – okres miesiąca przed
przekazaniem raportu do publicznej wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy dniem zakoĔczenia danego póárocza,
a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoĞci, jeĪeli okres ten jest krótszy od pierwszego
ze wskazanych; (iv) w wypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu
do publicznej wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy dniem zakoĔczenia danego kwartaáu a przekazaniem tego raportu
do publicznej wiadomoĞci, jeĪeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych.
KaĪda osoba posiadająca dostĊp do informacji poufnych, która naruszy okreĞlony powyĪej zakaz w trakcie
okresu zamkniĊtego, podlega karze pieniĊĪnej w wysokoĞci do 200 tys. PLN, nakáadanej decyzją KNF.
Dodatkowo, zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby, które wchodzą w skáad
organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub bĊdące jego prokurentami, jak równieĪ osoby zajmujące
funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające dostĊp do informacji poufnych emitenta, są zobowiązane
do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie na wáasny rachunek transakcjach akcjami
emitenta lub związanymi z nimi instrumentami finansowymi. Obowiązek ten odnosi siĊ równieĪ do transakcji
dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyĪej osób, zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie obowiązków okreĞlonych w art. 160 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi jest zagroĪone karą pieniĊĪną w wysokoĞci do 100 tys. PLN.
Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych
pakietów akcji
Obowiązki informacyjne
Emitent, którego papiery wartoĞciowe są przedmiotem ubiegania siĊ o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym lub są dopuszczone do obrotu na tym rynku, jest obowiązany do równoczesnego przekazywania
KNF i GPW, a po upáywie 20 minut od chwili przekazania tym podmiotom – takĪe do publicznej wiadomoĞci:
-

informacji poufnych (czyli okreĞlonych w sposób precyzyjny informacji dotyczących, bezpoĞrednio lub
poĞrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów
albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, które nie zostaáy przekazane do publicznej wiadomoĞci,
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a które po takim przekazaniu mogáyby
w istotny sposób wpáynąü na cenĊ tych instrumentów finansowych lub

na cenĊ powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych);

-

informacji bieĪących i okresowych.

Obowiązek zawiadomienia KNF
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej kaĪdy, kto:
-

osiągnąá lub przekroczyá 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby gáosów w spóáce
publicznej; albo

-

posiadaá co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby gáosów w tej spóáce,
a w wyniku zmniejszenia tego udziaáu osiągnąá odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub
mniej ogólnej liczby gáosów,

jest obowiązany zawiadomiü o tym KNF oraz spóákĊ, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziaáu w ogólnej liczbie
gáosów albo od dnia, w którym dowiedziaá siĊ o takiej zmianie lub przy zachowaniu naleĪytej starannoĞci mógá
siĊ o niej dowiedzieü.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spóáki,
powstaje równieĪ w przypadku:
-

zmiany dotychczas posiadanego udziaáu ponad 10% ogólnej liczby gáosów o co najmniej: 2% ogólnej liczby
gáosów – w spóáce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowaĔ
gieádowych, 5% ogólnej liczby gáosów – w spóáce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu
na innym rynku regulowanym niĪ rynku oficjalnych notowaĔ gieádowych;

-

zmiany dotychczas posiadanego udziaáu ponad 33% ogólnej liczby gáosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
gáosów.

Wezwania
Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spóáki publicznej w liczbie powodującej
zwiĊkszenie udziaáu w ogólnej liczbie gáosów o wiĊcej niĪ:
-

10% ogólnej liczby gáosów w okresie krótszym niĪ 60 dni, przez podmiot, którego udziaá w ogólnej liczbie
gáosów w tej spóáce wynosi mniej niĪ 33%;

-

5% ogólnej liczby gáosów w okresie krótszym niĪ 12 miesiĊcy, przez akcjonariusza, którego udziaá w ogólnej
liczbie gáosów w tej spóáce wynosi, co najmniej 33%,

moĪe nastąpiü wyáącznie w wyniku ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ tych akcji.
Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 33% ogólnej liczby gáosów w spóáce publicznej
moĪe nastąpiü wyáącznie (co do zasady) w wyniku ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ
lub zamianĊ akcji tej spóáki w liczbie zapewniającej osiągniĊcie 66% ogólnej liczby gáosów, z wyjątkiem
przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby gáosów ma nastąpiü w wyniku ogáoszenia wezwania,
o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby gáosów w spóáce
publicznej moĪe nastąpiü wyáącznie (co do zasady) w wyniku ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ
na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostaáych akcji tej spóáki.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej akcje obciąĪone zastawem, do chwili jego wygaĞniĊcia,
nie mogą byü przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji nastĊpuje w wykonaniu
umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach
Finansowych.
Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej ogáoszenie wezwania moĪe nastąpiü dopiero po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 100% wartoĞci akcji, które mają byü przedmiotem wezwania.
Ustanowienie zabezpieczenia powinno byü udokumentowane zaĞwiadczeniem banku lub innej instytucji
finansowej udzielającej zabezpieczenia lub poĞredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogáaszane
i przeprowadzane za poĞrednictwem podmiotu prowadzącego dziaáalnoĞü maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie póĨniej niĪ na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczĊcia
przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogáoszenia KNF oraz spóáki
prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Odstąpienie od ogáoszonego wezwania
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jest niedopuszczalne, chyba Īe po jego
 ogáoszeniu inny podmiot ogáosiá wezwanie dotyczące tych samych akcji.

Odstąpienie od wezwania ogáoszonego na wszystkie pozostaáe akcje tej spóáki jest dopuszczalne jedynie wtedy,
gdy inny podmiot ogáosiá wezwanie na wszystkie pozostaáe akcje tej spóáki po cenie nie niĪszej niĪ w tym
wezwaniu.
Przymusowy wykup akcji

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariuszowi spóáki publicznej, który samodzielnie lub
wspólnie z podmiotami od niego zaleĪnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami bĊdącymi
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej
(tj. pisemnego lub ustnego porozumienia w sprawie nabycia akcji spóáki publicznej przez podmioty bĊdące
stronami takiego porozumienia lub w sprawie zgodnego gáosowania na walnym zgromadzeniu w sprawach
istotnych dla spóáki), osiągnąá lub przekroczyá 90% ogólnej liczby gáosów w tej spóáce, przysáuguje prawo
Īądania od pozostaáych akcjonariuszy sprzedaĪy wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu nastĊpuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
Īądanie wykupu. Odstąpienie od ogáoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej cenĊ przymusowego wykupu ustala siĊ w sposób, okreĞlony
w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spóáki są przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, cena przymusowego wykupu nie moĪe byü niĪsza od Ğredniej ceny rynkowej
z okresu szeĞciu miesiĊcy poprzedzających przymusowy wykup, w czasie których dokonywany byá obrót tymi
akcjami na rynku gáównym, albo Ğredniej ceny rynkowej z krótszego okresu, jeĪeli obrót akcjami spóáki byá
dokonywany na rynku gáównym przez okres krótszy niĪ szeĞciu miesiĊcy. W przypadku, gdy nie jest moĪliwe
ustalenie ceny w wyĪej opisany sposób albo w przypadku spóáki, w stosunku do której otwarte zostaáo
postĊpowanie ukáadowe lub upadáoĞciowe, cena przymusowego wykupu nie moĪe byü niĪsza od godziwej
wartoĞci akcji. Ponadto cena przymusowego wykupu nie moĪe byü niĪsza od najwyĪszej ceny, jaką za akcje
bĊdące przedmiotem przymusowego wykupu akcjonariusz, podmioty od niego zaleĪne lub wobec niego
dominujące, lub podmioty bĊdące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie Publicznej, zapáaciáy w okresie 12 miesiĊcy przed przymusowym wykupem, albo najwyĪszej
wartoĞci rzeczy lub praw, które akcjonariusz, podmioty od niego zaleĪne lub wobec niego dominujące, lub
podmioty bĊdące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o Ofercie Publicznej, wydaáy w zamian za akcje bĊdące przedmiotem przymusowego wykupu. Cena
przymusowego wykupu nie moĪe byü równieĪ niĪsza od Ğredniej ceny rynkowej z okresu 3 miesiĊcy obrotu
akcjami stanowiącymi przedmiot przymusowego wykupu na rynku regulowanym poprzedzających przymusowy
wykup.
Przymusowy odkup akcji
Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spóáki publicznej moĪe zaĪądaü, aby inny
akcjonariusz, który osiągnąá lub przekroczyá 90% ogólnej liczby gáosów w tej spóáce odkupiá posiadane przez
niego akcje. ĩądaniu temu są obowiązani zadoĞüuczyniü solidarnie akcjonariusz, który osiągnąá lub przekroczyá
90% ogólnej liczby gáosów, jak równieĪ podmioty wobec niego zaleĪne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia
jego zgáoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równieĪ solidarnie na kaĪdej ze stron
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile czáonkowie tego
porozumienia wykonują wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zaleĪnymi, co najmniej 90% ogólnej
liczby gáosów.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz Īądający odkupienia akcji uprawniony jest
do otrzymania ceny nie niĪszej niĪ okreĞlona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób
przedstawiony wyĪej w niniejszym Rozdziale w punkcie „Przymusowy wykup akcji”.
Prawo do Īądania zwoáania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do przeprowadzenia badania
przez rewidenta do spraw szczególnych
Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spóáki publicznej,
posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby gáosów, walne zgromadzenie moĪe podjąü uchwaáĊ w sprawie
zbadania przez biegáego, na koszt spóáki, okreĞlonego zagadnienia związanego z utworzeniem spóáki lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu Īądaü zwoáania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub Īądaü umieszczenia sprawy podjĊcia tej uchwaáy w porządku obrad
najbliĪszego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 KSH stosuje siĊ odpowiednio.
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uchwaáy zgodnej z treĞcią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1
JeĪeli walne zgromadzenie nie podejmie

Ustawy o Ofercie Publicznej, albo podejmie taką uchwaáĊ z naruszeniem art. 84 ust. 4 tej ustawy wnioskodawcy
mogą, w terminie 14 dni od dnia podjĊcia uchwaáy, wystąpiü do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. Przepisy art. 312 KSH stosuje siĊ odpowiednio.
Podmioty objĊte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji
Stosownie do art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki okreĞlone w przepisach dotyczących znacznych
pakietów akcji spoczywają:
-

równieĪ na podmiocie, który osiągnąá lub przekroczyá okreĞlony w ustawie próg ogólnej liczby gáosów
w związku z: (a) zajĞciem innego niĪ czynnoĞü prawna zdarzenia prawnego; (b) nabywaniem lub zbywaniem
obligacji zamiennych na akcje spóáki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
takiej spóáki, jak równieĪ innych papierów wartoĞciowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia
jej akcji; (c) uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spóáce kapitaáowej lub innej osobie prawnej
posiadającej akcje spóáki publicznej, lub w innej spóáce kapitaáowej bądĨ innej osobie prawnej bĊdącej
wobec niej podmiotem dominującym; (d) dokonywaniem czynnoĞci prawnej przez jego podmiot zaleĪny lub
zajĞciem innego zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zaleĪnego;

-

na funduszu inwestycyjnym – równieĪ w przypadku, gdy osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby gáosów okreĞlonego w tych przepisach nastĊpuje w związku z posiadaniem akcji áącznie
przez: (a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
(b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Polski, zarządzane przez ten sam podmiot;

-

równieĪ na podmiocie, w przypadku którego osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
gáosów okreĞlonego w tych przepisach nastĊpuje w związku z posiadaniem akcji: (a) przez osobĊ trzecią
w imieniu wáasnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyáączeniem akcji nabytych w ramach
wykonywania czynnoĞci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi; (b) w ramach wykonywania czynnoĞci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi – w zakresie akcji wchodzących w skáad zarządzanych portfeli
papierów wartoĞciowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, moĪe w imieniu zleceniodawców
wykonywaü prawo gáosu na walnym zgromadzeniu; (c) przez osobĊ trzecią, z którą ten podmiot zawará
umowĊ, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa gáosu;

-

równieĪ na podmiocie prowadzącym na terytorium Polski dziaáalnoĞü maklerską, który w ramach
reprezentowania posiadaczy papierów wartoĞciowych wobec emitentów tych papierów wykonuje,
na zlecenie osoby trzeciej, prawo gáosu z akcji spóáki publicznej, jeĪeli osoba ta nie wydaáa wiąĪącej
dyspozycji co do sposobu gáosowania;

-

równieĪ áącznie na wszystkich podmiotach, które áączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania na walnym zgromadzeniu
dotyczącego istotnych spraw spóáki, chociaĪby tylko jeden z tych podmiotów podjąá lub zamierzaá podjąü
czynnoĞci powodujące powstanie tych obowiązków;

-

na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w poprzednim ustĊpie, posiadając akcje
spóáki publicznej, w liczbie zapewniającej áącznie osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
gáosów okreĞlonego w tych przepisach. W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich punktach,
obowiązki okreĞlone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji mogą byü wykonywane przez
jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Obowiązki okreĞlone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji powstają równieĪ w przypadku, gdy
prawa gáosu są związane z:
-

papierami wartoĞciowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot,
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywaü prawo gáosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa gáosu uwaĪa siĊ za naleĪące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie;

-

akcjami, z których prawa przysáugują danemu podmiotowi osobiĞcie i doĪywotnio;

-

papierami wartoĞciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moĪe nimi
rozporządzaü wedáug wáasnego uznania.

Stosownie do art. 88 Ustawy o Ofercie Publicznej obligacje zamienne na akcje spóáki publicznej oraz kwity
depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spóáki uwaĪa siĊ za papiery wartoĞciowe, z którymi wiąĪe
siĊ taki udziaá w ogólnej liczbie gáosów, jaką posiadacz tych papierów wartoĞciowych moĪe osiągnąü w wyniku
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zamiany na akcje. Zdanie poprzednie
 stosuje siĊ odpowiednio do innych papierów wartoĞciowych, z których
wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spóáki publicznej.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie moĪe wykonywaü prawa gáosu z:
-

akcji spóáki publicznej bĊdących przedmiotem czynnoĞci prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby gáosów, jeĪeli osiągniĊcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiáo z naruszeniem obowiązków dotyczących zawiadomienia KNF, zbycia
akcji lub ogáoszenia wezwania okreĞlonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej i opisanych powyĪej w niniejszym Rozdziale;

-

wszystkich akcji spóáki publicznej, jeĪeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby gáosów nastąpiáo
z naruszeniem obowiązków ogáoszenia wezwania okreĞlonych w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
i opisanych powyĪej w niniejszym Rozdziale;

-

akcji spóáki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem obowiązku proponowania
w wezwaniu tzw. ceny godziwej akcji okreĞlonej w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Z zastrzeĪeniem przepisów innych ustaw, prawo gáosu z akcji spóáki publicznej wykonane wbrew wyĪej
wymienionemu zakazowi, nie jest uwzglĊdniane przy obliczaniu wyniku gáosowania nad uchwaáą walnego
zgromadzenia.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane, miĊdzy innymi,
z nabywaniem akcji.
Kontrola koncentracji
Zgodnie z art. 13 ust 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji przedsiĊbiorców
podlega zgáoszeniu Prezesowi UOKiK, jeĪeli áączny Ğwiatowy obrót przedsiĊbiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgáoszenia przekracza równowartoĞü 1.000.000.000 EUR
lub jeĪeli áączny obrót na terytorium Polski przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgáoszenia przekracza równowartoĞü 50.000.000 EUR. PrzedsiĊbiorcami w rozumieniu
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby bĊdące przedsiĊbiorcami w rozumieniu Ustawy
o Swobodzie DziaáalnoĞci Gospodarczej, a takĪe, miĊdzy innymi, osoby fizyczne posiadające kontrolĊ, nad
co najmniej jednym przedsiĊbiorcą poprzez dysponowanie bezpoĞrednio lub poĞrednio wiĊkszoĞcią gáosów
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, takĪe jako zastawnik albo uĪytkownik, bądĨ
w zarządzie innego przedsiĊbiorcy (przedsiĊbiorcy zaleĪnego), takĪe na podstawie porozumieĔ z innymi
osobami, jeĪeli podejmują dalsze dziaáania podlegające kontroli koncentracji.
Stosownie do art. 13 ust 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgáoszenia Prezesowi
UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru: (a) poáączenia dwóch lub wiĊcej samodzielnych
przedsiĊbiorców; (b) przejĊcia – poprzez nabycie lub objĊcie akcji, innych papierów wartoĞciowych, caáoĞci
lub czĊĞci majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpoĞredniej lub poĞredniej kontroli nad caáym albo
czĊĞcią jednego lub wiĊcej przedsiĊbiorców przez jednego lub wiĊcej przedsiĊbiorców; (c) utworzenia przez
przedsiĊbiorców wspólnego przedsiĊbiorcy, (d) nabycia przez przedsiĊbiorcĊ czĊĞci mienia innego
przedsiĊbiorcy (caáoĞci lub czĊĞci przedsiĊbiorstwa), jeĪeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgáoszenie przekroczyá na terytorium Polski równowartoĞü
10.000.000 EUR.
W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejĊcie kontroli rozumie siĊ wszelkie
formy bezpoĞredniego lub poĞredniego uzyskania przez przedsiĊbiorcĊ uprawnieĔ, które osobno albo áącznie,
przy uwzglĊdnieniu wszystkich okolicznoĞci prawnych lub faktycznych, umoĪliwiają wywieranie decydującego
wpáywu na innego przedsiĊbiorcĊ lub przedsiĊbiorców.
Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK moĪe, miĊdzy innymi,
naáoĪyü na przedsiĊbiorcĊ, w drodze decyzji, karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci nie wiĊkszej niĪ 10% przychodu
osiągniĊtego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok naáoĪenia kary, jeĪeli przedsiĊbiorca ten dokonaá
koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
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Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takĪe z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie
Koncentracji. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze
wspólnotowym, a wiĊc dotyczące przedsiĊbiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają
okreĞlone progi obrotu towarami i usáugami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie
takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwaáej zmiany struktury wáasnoĞci w przedsiĊbiorstwie.
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgáoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem,
a po:
-

zawarciu odpowiedniej umowy;

-

ogáoszeniu publicznej oferty; lub

-

przejĊciu wiĊkszoĞciowego udziaáu.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moĪe mieü równieĪ miejsce w przypadku, gdy przedsiĊbiorstwa posiadają
wstĊpny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji
Europejskiej sáuĪy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiĊbiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
-

áączny Ğwiatowy obrót wszystkich przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej
niĪ 5.000.000.000 EUR; oraz

-

áączny obrót przypadający na WspólnotĊ Europejską kaĪdego z co najmniej dwóch przedsiĊbiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 250.000.000 EUR, chyba Īe kaĪde z przedsiĊbiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje wiĊcej niĪ dwie trzecie swoich áącznych obrotów przypadających
na WspólnotĊ w jednym i tym samym paĔstwie czáonkowskim.

Koncentracja przedsiĊbiorstw posiada równieĪ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
-

áączny Ğwiatowy obrót wszystkich przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej
niĪ 2.500.000.000 EUR;

-

w kaĪdym z co najmniej trzech paĔstw czáonkowskich áączny obrót wszystkich przedsiĊbiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100.000.000 EUR;

-

w kaĪdym z co najmniej trzech paĔstw czáonkowskich áączny obrót wszystkich przedsiĊbiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100.000.000 EUR, z czego áączny obrót co najmniej
dwóch przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 EUR; oraz

-

áączny obrót przypadający na WspólnotĊ Europejską kaĪdego z co najmniej dwóch przedsiĊbiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100.000.000 EUR, chyba Īe kaĪde z przedsiĊbiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje wiĊcej niĪ dwie trzecie swoich áącznych obrotów przypadających
na WspólnotĊ w jednym i tym samym paĔstwie czáonkowskim.
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OPODATKOWANIE

Niniejsze informacje mają charakter ogólny i nie stanowią wyczerpującej analizy skutków podatkowych
związanymi z nabyciem, posiadaniem oraz zbyciem Akcji w Ğwietle polskiego prawa podatkowego. Inwestorom
zaleca siĊ korzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych.
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób
prawnych
Opodatkowanie dochodów z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów
z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych (w tym akcji) wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód
z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych rozumieü naleĪy nadwyĪkĊ uzyskanych z tego tytuáu przychodów
(wartoĞci papierów wartoĞciowych wyraĪonej w cenie okreĞlonej w umowie sprzedaĪy), nad kosztami uzyskania
przychodu (wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objĊcie), osiągniĊtą w roku podatkowym, przy czym,
w wypadku gdy cena papierów wartoĞciowych wyraĪona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie
odbiega od wartoĞci rynkowej, przychód z odpáatnego zbycia okreĞla organ podatkowy w wysokoĞci ich
wartoĞci rynkowej. Po zakoĔczeniu danego roku podatkowego, podatnicy osiągający dochody z odpáatnego
zbycia papierów wartoĞciowych obowiązani są wykazaü je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyü naleĪny
podatek dochodowy i odprowadziü go na rachunek wáaĞciwego organu podatkowego. Wskazanych dochodów
nie áączy siĊ z dochodami osiąganymi z innych Ĩródeá.
PowyĪszych przepisów nie stosuje siĊ jeĪeli odpáatne zbycie papierów wartoĞciowych nastĊpuje w wykonaniu
dziaáalnoĞci gospodarczej, gdyĪ w takim przypadku przychody z ich sprzedaĪy kwalifikowane powinny byü jako
pochodzące z wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej i rozliczone na zasadach wáaĞciwych dla dochodu z tego
Ĩródáa.
W przypadku osób fizycznych niemających na terytorium Polski miejsca zamieszkania, uzyskujące
na terytorium Polski dochody z tytuáu odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych podlegają identycznym,
jak opisane wyĪej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpáatnego zbycia papierów
wartoĞciowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. W myĞl art. 30b ust. 3
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z wáaĞciwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapáacenie podatku zgodnie z taką umową jest moĪliwe
pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.
Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych
uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów
(przychodów) uzyskanych z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych
pobiera siĊ 19% zryczaátowany podatek dochodowy. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych, do poboru zryczaátowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypáat lub
stawianych do dyspozycji podatnika pieniĊdzy lub wartoĞci pieniĊĪnych (m.in. wypáat z tytuáu dywidend)
zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynnoĞci. Dochodów z tytuáu dywidend oraz innych przychodów
z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych, od których pobrany zostaá podatek zryczaátowany, nie áączy siĊ
z dochodami z innych Ĩródeá i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym.
W przypadku dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych
uzyskiwanych przez osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Polski (podlegające
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) wyĪej wspomniane zasady opodatkowania stosuje siĊ
z uwzglĊdnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z wáaĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapáacenie) podatku zgodnie z taką umową jest moĪliwe wyáącznie pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji.
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zbycia papierów wartoĞciowych uzyskiwanych przez podatników
Opodatkowanie dochodów z odpáatnego

podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibĊ lub zarząd na terytorium
Polski z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem
dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych jest róĪnica
miĊdzy przychodem, tj. wartoĞcią papierów wartoĞciowych wyraĪoną w cenie okreĞlonej w umowie sprzedaĪy
a kosztem jego uzyskania tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objĊcie wskazanych papierów
wartoĞciowych, przy czym gdy cena papierów wartoĞciowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega
od wartoĞci rynkowej, przychód z odpáatnego zbycia okreĞla organ podatkowy w wysokoĞci ich wartoĞci
rynkowej. Dochód z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych wraz z dochodami z innych Ĩródeá áączy siĊ
u podatnika w podstawĊ opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, podatek od dochodów osiągniĊtych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objĊci ograniczonym obowiązkiem podatkowym
(nieposiadający siedziby lub zarządu na terytorium Polski), uzyskujący na terytorium Polski dochody z tytuáu
odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych, podlegają identycznym jak opisane wyĪej zasadom dotyczącym
opodatkowania dochodów z odpáatnego zbycia papierów wartoĞciowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania nie stanowią inaczej. JednakĪe zastosowanie stawki podatku wynikającej z wáaĞciwej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moĪliwe pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika
certyfikatem rezydencji.
Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych
mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Polski uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego
od osób prawnych
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy od dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych mających
siedzibĊ lub zarząd na terytorium Polski ustala siĊ w wysokoĞci 19% uzyskanego przychodu.
Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia siĊ od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych,
jeĪeli speánione są áącznie nastĊpujące warunki: (i) wypáacającym dywidendĊ oraz inne przychody z tytuáu
udziaáu w zyskach osób prawnych jest spóáka bĊdąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibĊ lub
zarząd na terytorium Polski; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu
udziaáu w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spóáka podlegająca w Polsce opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania, (iii) spóáka,
o której mowa w pkt. (ii) posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziaáów (akcji) w kapitale spóáki
wypáacającej dywidendĊ, przy czym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. bezpoĞredni udziaá
procentowy w kapitale spóáki wypáacającej dywidendĊ lub inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób
prawnych musi wynosiü nie mniej niĪ 15% w celu zastosowania powyĪszego zwolnienia.
Zwolnienie, o którym mowa powyĪej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spóáka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ lub
zarząd na terytorium Polski posiada udziaáy (akcje) w spóáce wypáacającej te naleĪnoĞci w wysokoĞci
10% udziaáów (akcji) w kapitale (15% do dnia 31 grudnia 2008 r.), nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma równieĪ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziaáów
(akcji), w wymaganej wysokoĞci, przez spóákĊ uzyskującą dochody (przychody) z tytuáu udziaáu w zysku osoby
prawnej mającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Polski, upáywa po dniu uzyskania tych dochodów
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziaáów (akcji), w wymaganej wysokoĞci
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapáaty podatku, wraz z odsetkami za zwáokĊ,
w wysokoĞci 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym utraciá
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza siĊ od nastĊpnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik
skorzystaá ze zwolnienia.
Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie
podmioty, które dokonują wypáat naleĪnoĞci z tytuáu dywidend oraz innych naleĪnoĞci z tytuáu udziaáu
w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako páatnicy – pobieraü w dniu dokonania wypáaty zryczaátowany
podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia miesiąca nastĊpującego po
miesiącu, w którym zostaá on pobrany, na rachunek urzĊdu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzĊdu
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skarbowego wáaĞciwy wedáug siedziby
 podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku páatnicy są

obowiązani przesáaü urzĊdowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi informacje o pobranym podatku,
sporządzone wedáug ustalonego wzoru.
Osoby objĊte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytuáu
dywidend oraz innych przychodów z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych, podlegają identycznym zasadom
opodatkowania jak podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. JednakĪe zastosowanie stawki podatku wynikającej
z wáaĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest
moĪliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym
od podatnika certyfikatem rezydencji.
Zasady opodatkowania podatkiem od czynnoĞci cywilnoprawnych umów sprzedaĪy papierów
wartoĞciowych
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od CzynnoĞci Cywilnoprawnych,
podatkowi podlegają umowy sprzedaĪy oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, jeĪeli ich przedmiotem
są rzeczy znajdujące siĊ na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski, w tym
papiery wartoĞciowe. Stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania, którą jest wartoĞü rynkowa
przedmiotu umowy sprzedaĪy (zamiany). Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, záoĪyü
deklaracjĊ w sprawie podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych oraz obliczyü i wpáaciü podatek w terminie 14 dni
od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyáączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez
páatnika, którym w przypadku czynnoĞci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest
notariusz.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynnoĞci cywilnoprawnej i ciąĪy on – przy umowie
sprzedaĪy – na kupującym.
JednoczeĞnie na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od CzynnoĞci Cywilnoprawnych, sprzedaĪ
maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądĨ za ich poĞrednictwem, oraz sprzedaĪ tych
instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, wolna jest od podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych.
Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega
nabycie przez osoby fizyczne wáasnoĞci rzeczy znajdujących siĊ na terytorium Polski lub praw majątkowych
wykonywanych na terytorium Polski, m.in. tytuáem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia
testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyĔcy. Obowiązek podatkowy ciąĪy na nabywcy wáasnoĞci
rzeczy i praw majątkowych. PodstawĊ opodatkowania stanowi wartoĞü nabytych rzeczy i praw majątkowych
po potrąceniu dáugów i ciĊĪarów (czysta wartoĞü), ustalona wedáug stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu
nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. WysokoĞü podatku ustala siĊ w zaleĪnoĞci
od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej nastĊpuje wedáug
osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostaáy nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stawki
podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zaleĪnoĞci od grupy
podatkowej do jakiej zaliczony zostaá nabywca. Dla kaĪdej grupy istnieją takĪe kwoty wolne od podatku.
Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez páatnika, záoĪyü
w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych wedáug ustalonego wzoru. Do zeznania
podatkowego doáącza siĊ dokumenty mające wpáyw na okreĞlenie podstawy opodatkowania. Podatek páatny jest
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzĊdu skarbowego ustalającej wysokoĞü zobowiązania
podatkowego.
Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia siĊ od podatku nabycie wáasnoĞci
rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartoĞciowych) przez maáĪonka, zstĊpnych, wstĊpnych,
pasierba, rodzeĔstwo, ojczyma i macochĊ, jeĪeli zgáoszą nabycie wáasnoĞci rzeczy lub praw majątkowych
wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego,
a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia siĊ orzeczenia
sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespeánienia powyĪszego warunku, nabycie wáasnoĞci
rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach okreĞlonych dla nabywców zaliczonych
do pierwszej grupy podatkowej.
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Dodatkowo podatkowi nie podlega nabycie wáasnoĞci rzeczy ruchomych znajdujących siĊ na terytorium Polski
lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Polski (w tym papierów wartoĞciowych), jeĪeli
w dniu nabycia ani nabywca, ani teĪ spadkodawca lub darczyĔca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli
miejsca staáego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.
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WARUNKI OFERTY

Informacje ogólne
Na podstawie niniejszego Prospektu w ramach Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferowanych
jest przez nas, w ramach subskrypcji otwartej z wyáączeniem prawa poboru obecnego Akcjonariusza,
149.237.382 Akcji Oferowanych.
W ramach Oferty moĪemy prowadziü dziaáania mające na celu przekazanie informacji o przeprowadzanej
ofercie Akcji Oferowanych w ramach Oferty MiĊdzynarodowej, kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Póánocnej zgodnie z Przepisem 144A wydanym na mocy AmerykaĔskiej
Ustawy o Papierach WartoĞciowych oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi
Ameryki Póánocnej (z wyáączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) na mocy Regulacji S wydanej na mocy
AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych. W ramach Oferty MiĊdzynarodowej Gáówny MenedĪer
Oferty bĊdzie prowadziü ograniczone dziaáania promocyjne, zgodnie z wáaĞciwymi przepisami prawa
jurysdykcji, gdzie takie dziaáania bĊdą prowadzone, w oparciu o oddzielnie przekazany wskazanym powyĪej
inwestorom miĊdzynarodowy dokument marketingowy (tzw. International Offering Circular).
W przypadku speánienia wymogów dotyczących dopuszczenia PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu na GPW
zamierzamy wystąpiü do GPW o wprowadzenie na rynek podstawowy (rynek oficjalnych notowaĔ):
-

Praw do Akcji Oferowanych – w liczbie równej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone
inwestorom w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów Detalicznych; oraz

-

Akcji Oferowanych – w liczbie równej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone inwestorom;
oraz

-

295.987.473 Akcji Serii A.

W dniu 10 paĨdziernika 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjĊáo: (i) uchwaáĊ w sprawie
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki z wyáączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
poprzez emisjĊ Akcji Oferowanych oraz w sprawie zmiany Statutu; jak równieĪ (ii) uchwaáĊ w sprawie
ubiegania siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji (w tym Akcji Serii A oraz Akcji Oferowanych) oraz Praw
do Akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji Akcji i Praw do Akcji oraz upowaĪnienia Zarządu
do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoĞciowych S.A. TreĞü powyĪszych uchwaá stanowi
Zaáącznik II do niniejszego Prospektu.
Podziaá Oferty na transze i przesuniĊcia miĊdzy transzami
Akcje Oferowane bĊdą oferowane w nastĊpujących transzach:
-

Transza Inwestorów BranĪowych

-

Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych

-

Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych

-

Transza Inwestorów Detalicznych

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez Zarząd
w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym przed rozpoczĊciem przyjmowania zapisów
w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów BranĪowych.
Walne Zgromadzenie, podejmując stosowną uchwaáĊ, moĪe podjąü decyzjĊ o zaoferowaniu mniejszej liczby
Akcji Oferowanych niĪ okreĞlona w niniejszym Prospekcie.
Informacja na temat liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana wraz
z informacją o Cenie Emisyjnej oraz Cenie Emisyjnej z Dyskontem w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej. W przypadku powziĊcia przez Walne Zgromadzenie uchwaáy o zmniejszeniu liczby Akcji
Oferowanych objĊtych Ofertą, informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomoĞci w formie aneksu
do niniejszego Prospektu.
Inwestorom, którzy záoĪą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci powyĪszej
informacji, przysáugiwaü bĊdzie uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków prawnych záoĪonego zapisu

246

w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci takiej informacji (tj. informacji

przekazanej odpowiednio w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej lub w formie aneksu do niniejszego
Prospektu). Zarząd dziaáając w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty i Oferującym bĊdzie zobowiązany
do odpowiedniej zmiany terminu przydziaáu Akcji Oferowanych w celu umoĪliwienia inwestorowi wycofania
zapisu.

Zarząd, dziaáając w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym, zastrzega sobie moĪliwoĞü
dokonania przesuniĊü Akcji Oferowanych pomiĊdzy transzami, z zastrzeĪeniem, iĪ przesuniĊte do innej transzy
mogą byü tylko Akcje Oferowane, które nie zostaáy objĊte prawidáowo záoĪonymi i opáaconymi zapisami
w poszczególnych transzach lub Akcje Oferowane, które nie zostaáy objĊte przez inwestorów w wyniku
uchylenia siĊ inwestorów od skutków prawnych záoĪonych zapisów – zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
niniejszego Prospektu. To dziaáanie nie wpáywa na zmianĊ ostatecznej liczby Akcji Oferowanych.
Rodzaje inwestorów, do których kierowana jest Oferta
Transza Inwestorów Detalicznych
Inwestorami uprawnionymi do skáadania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych są
polscy inwestorzy indywidualni, tj. osoby fizyczne bĊdące rezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. – Prawo dewizowe („Prawo Dewizowe”).
Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów
Instytucjonalnych są posiadający siedzibĊ w Polsce: (i) inwestorzy kwalifikowani, w rozumieniu art. 8 Ustawy
o Ofercie Publicznej, z wyáączeniem Inwestorów BranĪowych, oraz podmioty zarządzające cudzym pakietem
papierów wartoĞciowych na zlecenie (asset management), którzy wezmą udziaá w procesie budowy KsiĊgi
Popytu i którzy zostaną wpisani na ListĊ WstĊpnego Przydziaáu; (ii) inwestorzy skáadający zapis
na zaproszenie Zarządu w związku z niezáoĪeniem lub nieopáaceniem zapisu przez podmioty uprawnione;
oraz (iii) Subemitenci.
Podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartoĞciowych na zlecenie (asset management) nie mogą
záoĪyü zapisów w imieniu inwestorów bĊdących Inwestorami BranĪowymi.
Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Zagranicznych Inwestorów
Instytucjonalnych są: (i) okreĞleni inwestorzy instytucjonalni poza Stanami Zjednoczonymi oraz posiadający
siedzibĊ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, niebĊdący jednoczeĞnie osobami amerykaĔskimi
w rozumieniu Regulacji S; (ii) kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni, o których mowa
w Przepisie 144A z wyáączeniem Inwestorów BranĪowych, którzy wezmą udziaá w procesie budowania
KsiĊgi Popytu oraz zostaną wpisani na ListĊ WstĊpnego Przydziaáu; a takĪe (iii) inwestorzy skáadający
zapis na zaproszenie Zarządu w związku z niezáoĪeniem lub nieopáaceniem zapisu przez podmioty uprawnione;
oraz (iv) Subemitenci.
W szczególnoĞci w ramach tej transzy oferowane są Akcje Oferowane na rzecz EBOiR.
Transza Inwestorów BranĪowych
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów BranĪowych są:
(i) podmioty prowadzące dziaáalnoĞü w sektorze energetycznym bĊdący jednoczeĞnie inwestorami
kwalifikowanymi, w rozumieniu art. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, posiadającymi siedzibĊ w Polsce lub
okreĞlonymi inwestorami instytucjonalnymi poza Stanami Zjednoczonymi oraz posiadającymi siedzibĊ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, niebĊdącymi jednoczeĞnie osobami amerykaĔskimi w rozumieniu
Regulacji S, lub kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi na podstawie Przepisu 144A lub na podstawie
innego wyjątku wskazanego w AmerykaĔskiej Ustawie o Papierach WartoĞciowych dotyczącego transakcji
niepodlegających rejestracji zgodnie z wymogami tej Ustawy („Inwestor BranĪowy”), którzy wezmą udziaá
w procesie budowania KsiĊgi Popytu oraz zostaną wpisani na ListĊ WstĊpnego Przydziaáu; (ii) Inwestorzy
BranĪowi skáadający zapis na zaproszenie Zarządu w związku z niezáoĪeniem lub nieopáaceniem zapisu przez
podmioty uprawnione; oraz (iii) Subemitenci.
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Planowany harmonogram Oferty 
31 paĨdziernika - 3 listopada 2008 r
(ostatniego dnia do godz. 15.00)
3 listopada 2008 r.
(w godzinach 9.00-15.00)

Proces budowy KsiĊgi Popytu:
- przyjmowanie Deklaracji Nabycia w Transzach Inwestorów
Instytucjonalnych;
- przyjmowanie Deklaracji Nabycia w Transzy Inwestorów
BranĪowych.

24-31 paĨdziernika 2008 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych.

3 listopada 2008 r.

Ustalenie Ceny Emisyjnej, Ceny Emisyjnej z Dyskontem oraz
liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach.
Zawarcie aneksu cenowego do Umowy Subemisji.
WstĊpny
Przydziaá
dla
Inwestorów
Instytucjonalnych
i BranĪowych.

do 4 listopada 2008 r.

Publikacja Ceny Emisyjnej i Ceny Emisyjnej z Dyskontem oraz
liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach.
Skierowanie do inwestorów wezwaĔ do záoĪenia zapisów w
Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy
Inwestorów BranĪowych.

5-7 listopada 2008 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych

7 listopada 2008 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów BranĪowych.

10 listopada 2008 r.

Planowany termin sesji na GPW, na której nastąpi przydziaá Akcji
Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych.
Skierowanie przez Zarząd do inwestorów ewentualnych zaproszeĔ
do záoĪenia zapisów w przypadku nieobjĊcia Akcji Oferowanych
przez podmioty uprawnione w Transzach Inwestorów
Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów BranĪowych.
Ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu lub zapisy
Subemitentów.

12 listopada 2008 r.

Planowane rozliczenie transakcji zawartych na GPW w ramach
przydziaáu Akcji Oferowanych.
Przydziaá Akcji Oferowanych w Transzach Inwestorów
Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów BranĪowych”

W uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym moĪemy postanowiü o zmianie powyĪszych
terminów.
W przypadku zmiany terminów zapisów w poszczególnych transzach, stosowna informacja zostanie podana
do publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do niniejszego Prospektu, a takĪe w formie raportu bieĪącego
zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej (o ile bĊdziemy podlegali w danym momencie obowiązkom
informacyjnym).
Zmiana terminów Oferty nie jest rozumiana jako wycofanie Oferty.
Warunki wycofania lub zawieszenia Oferty
W uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym moĪemy odstąpiü od przeprowadzenia Oferty
w kaĪdym momencie przed jej rozpoczĊciem, tj. przed dniem, kiedy rozpocznie siĊ budowanie KsiĊgi Popytu
oraz przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych, bez podawania powodów podjĊcia takiej
decyzji.
Na mocy uchwaáy Walnego Zgromadzenia moĪemy postanowiü o zmniejszeniu liczby Akcji Oferowanych.
Po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty
oraz Oferującym, moĪemy odstąpiü od przeprowadzenia Oferty wyáącznie z waĪnych powodów, do których
naleĪy zaliczyü w szczególnoĞci:
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gospodarczej lub politycznej w Polsce lub na Ğwiecie;
- wystąpienie nagáych zmian w sytuacji

-

wystąpienie nagáych zmian na rynkach finansowych w Polsce lub na Ğwiecie;

-

wystąpienie innych nagáych zmian powodujących, Īe przeprowadzenie Oferty byáoby niemoĪliwe lub byáoby
dla nas niekorzystne;

-

zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartoĞciowymi na GPW;

-

istotną negatywną zmianĊ wpáywającą na naszą dziaáalnoĞü lub poniesienie przez nas istotnej szkody lub
istotne zakáócenie naszej dziaáalnoĞci;

-

niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów wysokiej jakoĞci, tj. w szczególnoĞci ze
strony instytucji finansowych funkcjonujących na rynku kapitaáowym od wielu lat, o rozpoznawalnej marce;

-

istotną negatywną zmianĊ dotyczącą naszej dziaáalnoĞci, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitaáu wáasnego
lub wyników operacyjnych;

-

niemoĪnoĞü osiągniĊcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku Oferty;

-

sytuacjĊ, gdy przewidywany poziom Ceny Emisyjnej okaĪe siĊ nie byü satysfakcjonujący dla Spóáki.

Ponadto, po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, odstąpimy od przeprowadzenia Oferty
w przypadku, gdy:
- liczba Akcji Oferowanych, które miaáyby byü wstĊpnie przydzielone albo przydzielone Inwestorom
Instytucjonalnym (z wyáączeniem EBOiR) wraz z liczbą Akcji Oferowanych, które miaáyby byü przydzielone
inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych bĊdzie wynosiáa mniej niĪ 10% Akcji Oferowanych; lub - liczba Akcji Oferowanych, które miaáyby zostaü przydzielone w Transzy Inwestorów Detalicznych byáaby
wiĊksza niĪ 50% Akcji Oferowanych wstĊpnie przydzielonych albo przydzielonych Inwestorom
Instytucjonalnym (z wyáączeniem EBOiR).
JeĞli odstąpimy od przeprowadzenia Oferty po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów, wszystkie zapisy zostaną
uniewaĪnione, a wpáaty inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowaĔ.
W uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym moĪemy podjąü decyzjĊ o zawieszeniu Oferty
w kaĪdym czasie przed rozpoczĊciem przyjmowania zapisów, bez podawania przyczyn. NiezaleĪnie
od powyĪszego, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym, moĪemy równieĪ podjąü
decyzjĊ o zawieszeniu Oferty w trakcie jej trwania, jeĪeli wystąpią zdarzenia lub zjawiska, które mogáyby
w negatywny sposób wpáynąü na powodzenie Oferty lub powodowaü podwyĪszone ryzyko inwestycyjne
dla nabywców Akcji Oferowanych.
PodjĊcie decyzji o zawieszeniu Oferty moĪe zostaü dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów
Oferty. Terminy te mogą zostaü ustalone póĨniej.
JeĪeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjĊta w trakcie trwania subskrypcji, záoĪone zapisy i deklaracje
oraz dokonane wpáaty uwaĪane są nadal za waĪne, jednakĪe inwestorzy bĊdą mogli uchyliü siĊ od skutków
prawnych záoĪonych zapisów i deklaracji poprzez záoĪenie stosownego oĞwiadczenia, w terminie 2 dni
roboczych od dnia udostĊpnienia aneksu do niniejszego Prospektu.
W przypadku podjĊcia decyzji o odstąpieniu od Oferty lub jej zawieszeniu stosowna informacja zostanie podana
do publicznej wiadomoĞci niezwáocznie po jej podjĊciu w formie aneksu do niniejszego Prospektu oraz w formie
raportu bieĪącego zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej (o ile bĊdziemy podlegali w danym momencie
obowiązkom informacyjnym).
Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
Zarząd ustaliá minimalną cenĊ emisyjną dla Inwestorów BranĪowych na 19,25 PLN („Cena Minimalna”).
W ramach budowania KsiĊgi Popytu Inwestorzy BranĪowi bĊdą mogli skáadaü Deklaracje Nabycia
z proponowaną przez siebie ceną nie niĪszą niĪ Cena Minimalna.
W związku z przewidzianą preferencją cenową w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy
Inwestorów Detalicznych ustalono takĪe CenĊ Minimalną pomniejszoną o dyskonto w wysokoĞci 10%, która
wynosi 17,33 PLN („Cena Minimalna z Dyskontem”):
-

Inwestorzy Instytucjonalni bĊdą skáadaü Deklaracje Nabycia z proponowaną przez siebie ceną, nie niĪszą
jednak niĪ Cena Minimalna z Dyskontem; a
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zapisy z proponowaną przez siebie ceną, nie niĪszą jednak niĪ Cena
- Inwestorzy Detaliczni bĊdą skáadaü

Minimalna z Dyskontem.

Zarząd, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym, w oparciu o wyniki procesu
budowania KsiĊgi Popytu ustali cenĊ emisyjną („Cena Emisyjna”) oraz cenĊ emisyjną pomniejszoną
o dyskonto w wysokoĞci 10% („Cena Emisyjna z Dyskontem”), z zastrzeĪeniem, Īe w dniu ustalenia tych cen
Zarząd, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty oraz Oferującym, moĪe podjąü decyzjĊ o zwiĊkszeniu
dyskonta, o którym mowa powyĪej.
Cena Emisyjna bĊdzie ceną ostateczną, po której Akcje Oferowane bĊdą obejmowane przez inwestorów
w Transzy Inwestorów BranĪowych.
Cena Emisyjna z Dyskontem bĊdzie ceną ostateczną, po której Akcje Oferowane bĊdą obejmowane przez
inwestorów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych.
Cena Emisyjna z Dyskontem zostanie zaokrąglona zgodnie z regulacjami GPW (w taki sposób, by wartoĞü
dyskonta nie przekroczyáa ustalonego procentu dyskonta). Ceny bĊdą wyraĪone w záotych. Informacja
o wysokoĞci Ceny Emisyjnej i Ceny Emisyjnej z Dyskontem (w tym takĪe o ostatecznej wysokoĞci dyskonta,
jeĞli zostanie zmienione) zostanie podana do publicznej wiadomoĞci przed rozpoczĊciem okresu przyjmowania
zapisów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów BranĪowych w sposób, w jaki
zostaá udostĊpniony niniejszy Prospekt oraz w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej (o ile bĊdziemy podlegaü obowiązkom informacyjnym).
Inwestor, który záoĪyá zapis przed udostĊpnieniem informacji o Cenie Emisyjnej i Cenie Emisyjnej
z Dyskontem, moĪe uchyliü siĊ od skutków prawnych záoĪonego zapisu, skáadając w podmiocie, w którym
záoĪyá zapis, oĞwiadczenie na piĞmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji informacji.
W momencie skáadania zapisów inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów ani podatków, za wyjątkiem
ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartoĞciowych, o ile
inwestor nie posiadaá takiego rachunku wczeĞniej oraz kosztów prowizji maklerskiej z tytuáu nabywania Akcji
Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych.
Procedura budowy KsiĊgi Popytu
Informacje ogólne
Przed rozpoczĊciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów BranĪowych i w Transzach
Inwestorów Instytucjonalnych, zostanie przeprowadzony proces budowy KsiĊgi Popytu, podczas którego
inwestorzy bĊdą skáadaü deklaracje nabycia Akcji Oferowanych odpowiednio w Transzy Inwestorów
BranĪowych lub w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych („Deklaracje Nabycia”).
W Deklaracjach Nabycia inwestorzy bĊdą okreĞlaü w szczególnoĞci liczbĊ Akcji Oferowanych jaką zamierzają
objąü w Ofercie oraz cenĊ, po której zamierzają objąü te akcje (nie niĪszą jednak niĪ Cena Minimalna
dla Inwestorów BranĪowych albo Cena Minimalna z Dyskontem dla Inwestorów Instytucjonalnych). Deklaracje
Nabycia zawierające cenĊ niĪszą niĪ Cena Minimalna (w przypadku Inwestorów BranĪowych) lub Cena
Minimalna z Dyskontem (w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych) bĊdą traktowane jako nieskuteczne.
KsiĊga Popytu bĊdzie stanowiü podstawĊ dla ustalenia Ceny Emisyjnej oraz Ceny Emisyjnej z Dyskontem, oraz
dokonania wstĊpnego przydziaáu Akcji Oferowanych w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy
Inwestorów BranĪowych.
W Deklaracji Nabycia Inwestor nie moĪe uzaleĪniaü proponowanej ceny Akcji Oferowanych od ostatecznej
liczby Akcji Oferowanych, które mogą mu zostaü przydzielone przez SpóákĊ.
W ramach procesu budowy KsiĊgi Popytu inwestor moĪe záoĪyü DeklaracjĊ Nabycia na nie mniej
niĪ 75.000 Akcji Oferowanych.
KsiĊga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomoĞci.
Transze Inwestorów Instytucjonalnych
W procesie budowy KsiĊgi Popytu w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych uczestniczyü mogą wyáącznie
inwestorzy uprawnieni do nabywania Akcji Oferowanych w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych, którzy
otrzymali od Gáównego MenedĪera Oferty lub Oferującego zaproszenie do záoĪenia Deklaracji Nabycia.
W procesie tym nie bĊdzie uczestniczyá EBOiR.
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Proces budowy KsiĊgi Popytu zostanie
 przeprowadzony przez:
-

Dom Maklerski BZ WBK SA – w odniesieniu do Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych;

-

Gáównego MenedĪera Oferty – w odniesieniu do Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych.

Deklaracje Nabycia dotyczące Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych,
od momentu przekazania inwestorom zaproszenia do záoĪenia i opáacenia zapisu, mają dla inwestorów charakter
wiąĪący.
Przed záoĪeniem Deklaracji Nabycia inwestorzy otrzymają wzór deklaracji oraz wzór formularza zapisu.
Krajowi Inwestorzy Instytucjonalni zainteresowani udziaáem w procesie budowy KsiĊgi Popytu
powinni skontaktowaü siĊ z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., ul. Marszaákowska 142, Warszawa,
nr tel.: +48 22 586 80 97 lub +48 22 586 82 15.
Transza Inwestorów BranĪowych
W procesie budowy KsiĊgi Popytu w Transzy Inwestorów BranĪowych uczestniczyü mogą wyáącznie inwestorzy
uprawnieni do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów BranĪowych.
Inwestorowi BranĪowemu, który w Deklaracji Nabycia wyrazi zainteresowanie objĊciem co najmniej 10% Akcji
Spóáki po Ofercie, Zarząd, o ile podejmie decyzjĊ o przydziale Akcji Oferowanych takiemu Inwestorowi
BranĪowemu, przydzieli mu liczbĊ Akcji Oferowanych nie mniejszą niĪ 10% Akcji Spóáki po Ofercie.
Jednym z warunków skutecznego i waĪnego záoĪenia Deklaracji Nabycia przez inwestora w Transzy Inwestorów
BranĪowych jest równoczesne ze záoĪeniem Deklaracji Nabycia, przekazanie podpisanej przez takiego Inwestora
BranĪowego pisemnej umowy ze Spóáką, Globalnym Koordynatorem oraz Oferującym, w której inwestor taki
zobowiąĪe siĊ, miĊdzy innymi, do záoĪenia i opáacenia zapisu na wstĊpnie przydzieloną liczbĊ Akcji
Oferowanych (jednak nie wiĊkszą niĪ okreĞloną w Deklaracji Nabycia) po cenie równej Cenie Emisyjnej,
nie wyĪszej jednak niĪ cena wskazana przez tego inwestora w Deklaracji Nabycia. Ponadto kaĪdy z Inwestorów
BranĪowych zobowiąĪe siĊ we wskazanej umowie, miĊdzy innymi, do niezbywania oraz nienabywania,
bezpoĞrednio lub poĞrednio, samodzielnie bądĨ w porozumieniu, jakichkolwiek Akcji lub instrumentów
finansowych zamiennych na Akcje lub niepodejmowania jakichkolwiek dziaáaĔ mających na celu zbywanie lub
nabywanie jakichkolwiek Akcji lub papierów wartoĞciowych zamiennych na Akcje do 31 grudnia 2009 r.
Zobowiązanie to nie bĊdzie miaáo zastosowania do sytuacji, w której inwestor bĊdzie odpowiadaá:
(i) na wezwanie do nabycia Akcji ogáoszone przez innego inwestora w związku z realizacją umowy nabycia
Akcji od Skarbu PaĔstwa; lub (ii) sam ogáosi publiczne wezwanie na sprzedaĪ Akcji Spóáki w związku
z realizacją umowy nabycia Akcji od Skarbu PaĔstwa w drugim etapie prywatyzacji Spóáki. Inwestor
zobowiązany jest takĪe do záoĪenia we wskazanej umowie oĞwiadczenia, iĪ nie dziaáa w porozumieniu, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej ani nie jest stroną takiego porozumienia. Ponadto
inwestor zobowiąĪe siĊ we wksazanej umowie do niezawierania takich porozumieĔ oraz do nieprzystĊpowania
do takich porozumieĔ w okresie do 31 grudnia 2009 r. Umowa zawierana przez Inwestora BranĪowego podlegaü
bĊdzie prawu angielskiemu. W przypadku nieprzekazania przez Inwestora BranĪowego podpisanej umowy
wraz ze záoĪoną Deklaracją Nabycia, inwestor taki nie bĊdzie uwzglĊdniony w procesie wstĊpnego przydziaáu
i nie bĊdzie umieszczony na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu.
Przed rozpoczĊciem procesu budowy KsiĊgi Popytu Inwestor BranĪowy powinien zwróciü siĊ w celu uzyskania
szczegóáowych informacji dotyczących tego procesu. Krajowi Inwestorzy BranĪowi powinni skontaktowaü siĊ
z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., ul. Marszaákowska 142, Warszawa, nr tel.: +48 22 586 85 49 lub
+48 22 586 82 20. Zagraniczni Inwestorzy BranĪowi powinni skontaktowaü siĊ z Credit Suisse Securities
(Europe) Limited, 17 Columbus Courtyard, London E14 4DA, Wielka Brytania, nr tel.: +44 207 883 7450.
Przed záoĪeniem Deklaracji Nabycia inwestorzy otrzymają wzór deklaracji, wzór formularza zapisu,
szczegóáową procedurĊ dotyczącą skáadnia Deklaracji Nabycia oraz tekst umowy o subskrypcjĊ, o której mowa
powyĪej.
Proces budowy KsiĊgi Popytu zostanie przeprowadzony przez Gáównego MenedĪera Oferty. Deklaracje Nabycia
przyjmowane bĊdą w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w Warszawie, ul. Marszaákowska 142.
Deklaracje przyjmowane bĊdą w zamkniĊtych kopertach opisanych w nastĊpujący sposób: „Deklaracja Nabycia
akcji ENEA S.A. w Transzy Inwestorów BranĪowych. Nie otwieraü”. Koperty zostaną otwarte komisyjne
przez przedstawicieli Spóáki, Doradcy Prawnego Spóáki, Gáównego MenedĪera Oferty i Oferującego
w obecnoĞci notariusza.
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jedną DeklaracjĊ Nabycia na liczbĊ Akcji Oferowanych nie mniejszą
Inwestor BranĪowy moĪe záoĪyü tylko

niĪ 75.000 Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy Inwestor BranĪowy záoĪy wiĊcej niĪ jedną DeklaracjĊ
Nabycia, przyjmuje siĊ, ze wszystkie Deklaracje Nabycia záoĪone przez takiego inwestora są niewaĪne,
a inwestor taki nie bĊdzie brany pod uwagĊ przy sporządzaniu Listy WstĊpnego Przydziaáu. ZáoĪona Deklaracja
Nabycia nie moĪe byü cofniĊta lub zamieniona.
Spóáka zachowuje prawo Īądania od Inwestora BranĪowego, który záoĪyá DeklaracjĊ Nabycia, przedstawienia
dodatkowych dokumentów potwierdzających speánienie przez niego okreĞlonych w niniejszym Prospekcie
kryteriów udziaáu w Ofercie w ramach Transzy Inwestorów BranĪowych oraz dokumentu potwierdzającego
upowaĪnienie do záoĪenia Deklaracji Nabycia oraz podpisania umowy o subskrypcjĊ przez osoby podpisujące
odpowiednio DeklaracjĊ Nabycia i umowĊ o subskrypcjĊ w imieniu Inwestora BranĪowego.
Skáadanie zapisów na Akcje Oferowane
Transza Inwestorów Detalicznych
Oferta w Transzy Inwestorów Detalicznych zostanie przeprowadzona w drodze skáadania zapisów na Akcje
Oferowane z podaniem liczby Akcji Oferowanych objĊtych zapisem oraz proponowanej przez Inwestora ceny,
nie niĪszej jednak niĪ Cena Minimalna z Dyskontem.
Przydziaá Akcji Oferowanych zostanie dokonany z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW w oparciu
o umowĊ zawartą pomiĊdzy Emitentem, Oferującym i GPW. W związku z powyĪszym inwestor zainteresowany
kupnem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych moĪe záoĪyü zapis tylko w firmie
inwestycyjnej, w której posiada rachunek papierów wartoĞciowych i która jest jednoczeĞnie czáonkiem
konsorcjum oferującym Akcje Oferowane. Lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy zamieszczona
zostanie na naszej stronie www.enea.pl oraz na stronie Krajowego Wspóázarządzającego Ofertą
www.dmbzwbk.pl, najpóĨniej w dniu publikacji niniejszego Prospektu.
MoĪliwe jest skáadanie zapisów na Akcje Oferowane za poĞrednictwem zdalnych Ğrodków komunikacji,
o ile formĊ taką dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis.
Inwestor skáadający zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych powinien okazaü
w podmiocie przyjmującym zapisy odpowiednie dokumenty, zgodnie z wymogami identyfikacji inwestorów
obowiązującymi w danym podmiocie. Inwestor skáada zapis, w co najmniej dwóch egzemplarzach, z czego
jeden formularz zapisu przeznaczony jest dla Emitenta, a drugi dla inwestora (dodatkowo jeden egzemplarz
zapisu moĪe zachowaü podmiot przyjmujący zapis). Wzór formularza zapisu dostĊpny bĊdzie w miejscach
skáadania zapisów.
Przyjmuje siĊ, Īe kaĪdy inwestor, który skáada zapis, zapoznaá siĊ z treĞcią niniejszego Prospektu oraz akceptuje
treĞü Statutu Emitenta i warunki Oferty. Odpowiednie oĞwiadczenie znajduje siĊ na formularzu zapisu.
Za záoĪenie formularza zapisu Akcji Oferowanych uznaje siĊ równieĪ wydruk komputerowy podpisany przez
inwestora i zawierający wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewáaĞciwego wypeánienia formularza zapisu ponosi inwestor.
Za prawidáowoĞü zleceĔ wystawionych na GPW na podstawie zapisów inwestorów odpowiedzialnoĞü ponosi
firma inwestycyjna przyjmująca zapisy.
W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie na podstawie záoĪonego zapisu powinno
zostaü záoĪone zgodnie z zasadami skáadania zleceĔ przez klientów banku depozytariusza.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nie moĪe zawieraü jakichkolwiek zastrzeĪeĔ.
Szczegóáowe zasady skáadania zapisów, które nie zostaáy uregulowane w niniejszym Prospekcie, w tym zasady
skáadania zapisów przez peánomocników, winny byü zgodne z regulacjami poszczególnych firm inwestycyjnych
przyjmujących zapisy.
Preferencje dla inwestorów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów
Detalicznych
W Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych przewidziana jest
preferencja cenowa nabywanych Akcji Oferowanych, polegająca na tym, Īe w kaĪdej z tych transz Akcje
Oferowane nabywane bĊdą ostatecznie po Cenie Emisyjnej z Dyskontem.
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Transze Inwestorów Instytucjonalnych
 i Transza Inwestorów BranĪowych
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane bĊdą
w nastĊpujących jednostkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.:
-

Centrala Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., ul. Marszaákowska 142, Warszawa;

-

Centrala Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Pl. WolnoĞci 15, PoznaĔ.

Zapisy na Akcje Oferowane od krajowych Inwestorów BranĪowych przyjmowane bĊdą w Centrali Domu
Maklerskiego BZ WBK S.A., ul. Marszaákowska 142, Warszawa.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych oraz
od zagranicznych Inwestorów BranĪowych przyjmowane bĊdą w Centrali Domu Maklerskiego
BZ WBK S.A., ul. Marszaákowska 142, Warszawa za poĞrednictwem Gáównego MenedĪera Oferty.
Ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjĊciem Akcji Oferowanych przez uprawnionych
inwestorów, skáadane bĊdą odpowiednio w miejscach skáadania zapisów okreĞlonych powyĪej, w zaleĪnoĞci
od tego, w której transzy skáadany bĊdzie zapis.
MoĪliwe jest skáadanie zapisów na Akcje Oferowane za poĞrednictwem zdalnych Ğrodków komunikacji.
W takim przypadku inwestor powinien mieü podpisaną stosowną umowĊ z podmiotem przyjmującym zapisy,
która w szczególnoĞci powinna zawieraü upowaĪnienie tego podmiotu do záoĪenia zapisu na Akcje Oferowane
w imieniu inwestora.
Zapisy skáadane bĊdą na formularzach zapisu, z czego jeden egzemplarz zapisu przeznaczony jest dla Spóáki,
drugi dla osoby skáadającej zapis (dodatkowo jeden egzemplarz zapisu moĪe zachowaü podmiot przyjmujący
zapis). Wzory formularzy zapisu dostĊpne bĊdą w miejscach skáadania zapisów. W przypadku zapisów
w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów BranĪowych skáadanych
przez Inwestorów BranĪowych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapis moĪe zostaü záoĪony
w jĊzyku angielskim.
Zapis powinien byü záoĪony na liczbĊ Akcji Oferowanych, jaka zostaáa wstĊpnie przydzielona danemu
inwestorowi w procesie budowy KsiĊgi Popytu. W przypadku ewentualnych zapisów skáadanych na zaproszenie
Zarządu w związku z nieobjĊciem Akcji Oferowanych przez uprawnionych inwestorów, áączne zapisy záoĪone
przez danego inwestora nie powinny przekraczaü liczby Akcji Oferowanych okreĞlonej w zaproszeniu
do záoĪenia zapisu.
W momencie skáadania zapisu inwestor zobowiązany jest do záoĪenia dyspozycji deponowania nabytych Akcji
Oferowanych na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartoĞciowych. ZáoĪenie dyspozycji deponowania
Akcji Oferowanych jest toĪsame ze záoĪeniem dyspozycji deponowania PDA. W przypadku niemoĪnoĞci
zapisania Akcji Oferowanych przydzielonych danemu zagranicznemu inwestorowi instytucjonalnemu lub
branĪowemu na rachunku bądĨ w przypadku nie wskazania takiego rachunku, przydzielone Akcje Oferowane
zostaną zapisane na rachunku Gáównego MenedĪera Oferty, który podejmie dziaáania mające na celu
niezwáoczne zapisanie Akcji Oferowanych na wáaĞciwym rachunku danego inwestora.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nie moĪe zawieraü jakichkolwiek zastrzeĪeĔ. Przyjmuje siĊ,
Īe kaĪdy inwestor, który skáada zapis zapoznaá siĊ z treĞcią niniejszego Prospektu oraz akceptuje treĞü Statutu
Emitenta i warunki Oferty.
Inwestor lub jego peánomocnik skáadający zapis na Akcje Oferowane powinien okazaü w miejscu przyjmowania
zapisów dokument potwierdzający toĪsamoĞü osoby skáadającej zapis oraz aktualny wypis z wáaĞciwego rejestru
podmiotu, w imieniu którego skáadany jest zapis i dokumenty, z których wynikają sposób i zasady reprezentacji
inwestora.
Inwestorzy skáadający zapis są ponadto zobowiązani do przedstawienia dokumentów lub oĞwiadczeĔ
niezbĊdnych do wykonania przez podmiot przyjmujący zapis lub podmiot, za poĞrednictwem którego skáadany
bĊdzie zapis, procedur związanych z przeciwdziaáaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoĞci
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Ĩródeá lub innych procedur związanych
z identyfikacją klienta.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewáaĞciwego wypeánienia formularza zapisu ponosi inwestor.
Inwestorzy nabywający Akcje Oferowane oraz uczestniczący w procesie budowy KsiĊgi Popytu uprawnieni są
do dziaáania za poĞrednictwem wáaĞciwie umocowanego peánomocnika, bĊdącego osobą fizyczną lub osobą
prawną. W celu uzyskania szczegóáowych informacji na temat zasad skáadania zapisu przez peánomocnika
naleĪy skontaktowaü siĊ z podmiotem, w którym ma byü skáadana deklaracja i zapis.
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Minimalna i maksymalna wielkoĞü zapisu oraz zapisy wielokrotne
Transza Inwestorów Detalicznych
Minimalny zapis w Transzy Inwestorów Detalicznych winien opiewaü, na co najmniej 10 Akcji Oferowanych.
Inwestor ma prawo do záoĪenia dowolnej liczby zapisów z zastrzeĪeniem, Īe áączna liczba Akcji Oferowanych
we wszystkich záoĪonych przez niego zapisach w jednym podmiocie przyjmującym zapis nie moĪe przekroczyü
75.000 Akcji Oferowanych. Zapis lub zapisy záoĪone przez jednego inwestora w jednym podmiocie áącznie
na wiĊkszą liczbĊ Akcji Oferowanych niĪ maksymalny limit okreĞlony powyĪej bĊdzie traktowany jako zapis
lub zapisy záoĪone na maksymalną dopuszczalną liczbĊ Akcji Oferowanych. W przypadku przekroczenia limitu
akcji w zapisach jednego inwestora, zapisy záoĪone przez danego inwestora zostaną uszeregowane w kolejnoĞci,
poczynając od najwiĊkszego zapisu. Zmniejszeniu ulegnie liczba Akcji Oferowanych w zapisie, który
spowodowaá przekroczenie dopuszczalnego limitu. Ewentualne pozostaáe zapisy, które powodują przekroczenie
dopuszczalnego limitu moĪliwego do objĊcia przez jednego inwestora zostaną odrzucone.
OdpowiedzialnoĞü za prawidáową weryfikacjĊ limitów w záoĪonych przez inwestorów zapisach ponoszą
poszczególne firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy.
Transze Inwestorów Instytucjonalnych i Transza Inwestorów BranĪowych
W Transzach Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów BranĪowych zapisy na Akcje Oferowane
przyjmowane bĊdą od inwestorów, którzy zostali wpisani na ListĊ WstĊpnego Przydziaáu, a liczba Akcji
Oferowanych w zapisie powinna byü zgodna z liczbą Akcji Oferowanych okreĞloną dla danego inwestora
na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu, z zastrzeĪeniem, Īe waĪny jest równieĪ zapis záoĪony na inną liczbĊ Akcji
Oferowanych niĪ okreĞlona na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu. Dopuszcza siĊ záoĪenie wiĊcej niĪ jednego zapisu,
jednakĪe áączna liczba Akcji Oferowanych w tych zapisach nie powinna byü wiĊksza niĪ liczba Akcji
Oferowanych wskazana na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu. W przypadku ewentualnych zapisów skáadanych
na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjĊciem Akcji Oferowanych przez uprawnionych inwestorów, áączne
zapisy záoĪone przez danego inwestora nie powinny przekraczaü liczby Akcji Oferowanych okreĞlonej
w zaproszeniu do záoĪenia zapisu.
Kolejny záoĪony zapis, który spowoduje przekroczenie limitu okreĞlonego powyĪej bĊdzie odpowiednio
zmniejszony lub odrzucony.
Wpáaty na Akcje
Transza Inwestorów Detalicznych
Ze wzglĊdu na fakt, Īe przydziaá Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych bĊdzie dokonywany
z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, w chwili skáadania zapisu Inwestor musi posiadaü na
rachunku pieniĊĪnym sáuĪącym do obsáugi rachunku papierów wartoĞciowych w firmie inwestycyjnej, w której
skáada zapis, Ğrodki pieniĊĪne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych wskazanej w zapisie
i ceny okreĞlonej przez inwestora w zapisie (nie niĪszej jednak niĪ Cena Minimalna z Dyskontem), powiĊkszony
o kwotĊ stanowiącą prowizjĊ maklerską danego podmiotu. Wpáata na Akcje Oferowane objĊte zapisem
w Transzy Inwestorów Detalicznych powiĊkszona o prowizjĊ maklerską zostaje zablokowana w chwili skáadania
zapisu.
Wpáaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.
Nierozliczone naleĪnoĞci nie mogą stanowiü wpáaty na Akcje Oferowane.
Kwota stanowiąca iloczyn liczby przydzielonych Akcji Oferowanych i Ceny Emisyjnej z Dyskontem,
powiĊkszona o naleĪną prowizjĊ maklerską, zostanie pobrana z rachunku pieniĊĪnego sáuĪącego do obsáugi
rachunku papierów wartoĞciowych inwestora w dniu rozliczenia transakcji zawartych na GPW, w ramach
przydziaáu Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych.
W przypadku, gdy rachunek inwestora prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostaü opáacone
i rozliczone zgodnie z zasadami skáadania zleceĔ przez klientów banku depozytariusza.
Transze Inwestorów Instytucjonalnych i Transza Inwestorów BranĪowych
Zapis na Akcje Oferowane w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów BranĪowych
powinien byü w peáni opáacony odpowiednio najpóĨniej do koĔca ostatniego dnia przyjmowania zapisów w tych
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transzach. W przypadku Inwestorów
 Instytucjonalnych przez wpáatĊ w peánej wysokoĞci rozumie siĊ wpáatĊ

w wysokoĞci równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych wskazanej w zapisie i Ceny Emisyjnej z Dyskontem.
W przypadku Inwestorów BranĪowych przez wpáatĊ w peánej wysokoĞci rozumie siĊ wpáatĊ w wysokoĞci
równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych wskazanej w zapisie i Ceny Emisyjnej.

W przypadku Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych wpáata na Akcje Oferowane musi byü dokonana
przelewem na wyodrĊbniony rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Numer rachunku dostĊpny bĊdzie
w miejscach skáadania zapisów.
W przypadku Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych wpáata na Akcje Oferowane musi byü
dokonana przelewem na wyodrĊbniony rachunek Gáównego MenedĪera Oferty. Numer rachunku dostĊpny
bĊdzie w miejscach skáadania zapisów.
W przypadku Inwestorów BranĪowych mających siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wpáata
na Akcje Oferowane musi byü dokonana przelewem na wyodrĊbniony rachunek Oferującego. Numer rachunku
dostĊpny bĊdzie w miejscu skáadania zapisów.
W przypadku Inwestorów BranĪowych mających siedzibĊ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wpáata
na Akcje Oferowane musi byü dokonana przelewem na wyodrĊbniony rachunek Gáównego MenedĪera Oferty.
Numer rachunku dostĊpny bĊdzie w miejscu skáadania zapisów.
W przypadku ewentualnych zapisów skáadanych na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjĊciem Akcji
Oferowanych przez uprawnionych inwestorów, wpáata winna byü dokonana najpóĨniej w dniu záoĪenia zapisu.
Wpáata w peánej wysokoĞci, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych wskazanej w zapisie
i odpowiedniej ceny, tj. Ceny Emisyjnej lub Ceny Emisyjnej z Dyskontem (w zaleĪnoĞci od tego, w której
transzy skáadany jest zapis) powinna wpáynąü na odpowiedni rachunek wskazany przez podmiot przyjmujący
zapis.
WpáatĊ uwaĪa siĊ za dokonaną w momencie wpáywu Ğrodków pieniĊĪnych na wáaĞciwy rachunek.
Wpáaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.
Skutki prawne niedokonania wpáat w oznaczonym terminie lub wniesienia wpáaty niepeánej
Skutkiem prawnym niedokonana wpáaty w okreĞlonym terminie lub dokonania niepeánej wpáaty na Akcje
Oferowane bĊdzie niewaĪnoĞü caáego zapisu, z zastrzeĪeniem, Īe w przypadku Transz Inwestorów
Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów BranĪowych dokonanie czĊĞciowej wpáaty w wymaganym terminie
skutkuje tym, Īe zapis jest waĪny na liczbĊ Akcji Oferowanych, na jaką zostaáa dokonana wpáata.
Redukcja zapisów oraz zwrot nadpáaconych kwot
Ze wzglĊdu na sposób przyjmowania zapisów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów
BranĪowych oraz ze wzglĊdu na zasady przydziaáu Akcji Oferowanych w tych transzach, nie przewiduje siĊ
moĪliwoĞci nadsubskrypcji, a tym samym redukcji zapisów. Ze wzglĊdu na uznaniowy przydziaá w przypadku
ewentualnych zapisów záoĪonych na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjĊciem Akcji Oferowanych przez
uprawnionych inwestorów w tych transzach, moĪliwe jest w tym wypadku wystąpienie koniecznoĞci dokonania
zwrotów czĊĞci lub caáoĞci wpáaconych Ğrodków. Ewentualne zwroty zostaną dokonane na rachunki wskazane
w formularzu zapisu, w terminie trzech dni roboczych od dnia przydziaáu.
W Transzy Inwestorów Detalicznych inwestorzy skáadają zapisy z deklarowaną przez siebie ceną (nie niĪszą
jednak niĪ Cena Minimalna z Dyskontem), natomiast ostateczna cena, po której nabĊdą Akcje Oferowane
zostanie ustalona po zakoĔczeniu zapisów w tej transzy i bĊdzie to Cena Emisyjna z Dyskontem. Inwestorzy,
którzy wskaĪą w zapisie cenĊ niĪszą niĪ Cena Emisyjna z Dyskontem nie otrzymają akcji, natomiast inwestorzy,
którzy záoĪą zapis z ceną wyĪszą od Ceny Emisyjnej z Dyskontem, otrzymają zwroty nadpáaconych Ğrodków.
Ponadto, jeĪeli áączna liczba Akcji Oferowanych w zapisach w Transzy Inwestorów Detalicznych, z ceną równą
lub wyĪszą od Ceny Emisyjnej z Dyskontem, przekroczy liczbĊ Akcji Oferowanych w tej transzy, wówczas
wszystkie te zapisy zostaną objĊte proporcjonalną redukcją. Wszelkie zwroty zostaną dokonane przez firmy
inwestycyjne na rachunki pieniĊĪne sáuĪące do obsáugi rachunku papierów wartoĞciowych inwestora nie
wczeĞniej niĪ po otrzymaniu z GPW kart umów i nie póĨniej niĪ w dniu rozliczenia transakcji zawartych
na GPW w ramach przydziaáu Akcji Oferowanych.
W przypadku niedojĞcia emisji Akcji Oferowanych do skutku zwrot wpáaconych Ğrodków pieniĊĪnych zostanie
dokonany w terminie trzech dni roboczych od dnia przekazania przez nas stosownej informacji do publicznej
wiadomoĞci:
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Detalicznych – na rachunki pieniĊĪne sáuĪące do obsáugi rachunku
- w przypadku Transzy Inwestorów

papierów wartoĞciowych;

-

w przypadku Transz Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzy Inwestorów BranĪowych – na rachunki
wskazane w formularzu zapisu.

W przypadku, gdy ogáoszenie o niedojĞciu emisji Akcji Oferowanych do skutku zostanie podane do publicznej
wiadomoĞci po rozpoczĊciu notowania PDA, zwrot Ğrodków pieniĊĪnych dokonany zostanie na rzecz tych
inwestorów, na rachunkach których bĊdą zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych
w ostatnim dniu ich notowaĔ. W takiej sytuacji zwrot nastąpi:
-

w przypadku Transz Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzy Inwestorów Detalicznych – w wysokoĞci
iloczynu liczby PDA i Ceny Emisyjnej z Dyskontem;

-

w przypadku Transzy Inwestorów BranĪowych – w wysokoĞci iloczynu liczby PDA i Ceny Emisyjnej.

W przypadku zawieszenia Oferty, zwrot wpáaconych Ğrodków zostanie dokonany w sposób opisany powyĪej,
niezwáocznie po záoĪeniu przez inwestora oĞwiadczenia o odstąpieniu od zapisu.
W kaĪdym przypadku terminowy zwrot dokonanych wpáat nastąpi bez Īadnych odsetek i odszkodowaĔ.
Nie ponosimy odpowiedzialnoĞci za nieterminowy zwrot wpáaty w przypadku, gdy zwrot Ğrodków okaĪe siĊ
niemoĪliwy, ze wzglĊdu na jego odrzucenie przez podmiot prowadzący rachunek inwestora.
Termin, w którym moĪliwe jest wycofanie zapisu przez inwestora
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie moĪe zawieraü jakichkolwiek zastrzeĪeĔ i jest nieodwoáalny
w terminie związania zapisem, za wyjątkiem wystąpienia zdarzeĔ, o których mowa w art. 51 ust. 5 oraz w art. 54
Ustawy o Ofercie Publicznej, to jest:
-

w przypadku gdy po rozpoczĊciu Oferty do publicznej wiadomoĞci zostanie udostĊpniony aneks
do niniejszego Prospektu dotyczący zdarzenia lub okolicznoĞci zaistniaáych przed dokonaniem przydziaáu
papierów wartoĞciowych, o których Emitent powziąá wiadomoĞü przed tym przydziaáem, inwestor, który
záoĪyá zapis przed udostĊpnieniem aneksu, bĊdzie mógá uchyliü siĊ od skutków prawnych záoĪonego zapisu,
skáadając w podmiocie, w którym záoĪyá zapis, oĞwiadczenie na piĞmie, w terminie dwóch dni roboczych
od dnia udostĊpnienia aneksu;

-

w przypadku przekazania informacji o ostatecznej liczbie oferowanych Akcji Oferowanych oraz o Cenie
Emisyjnej i Cenie Emisyjnej z Dyskontem. W takiej sytuacji, inwestor, który záoĪyá zapis przed
udostĊpnieniem ww. informacji, moĪe uchyliü siĊ od skutków prawnych záoĪonego zapisu, skáadając
w podmiocie, w którym záoĪyá zapis, oĞwiadczenie na piĞmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia
publikacji informacji.

Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, przysáuguje równieĪ inwestorom, którzy záoĪyli DeklaracjĊ
Nabycia.
Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomoĞci
JeĪeli emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku z powodu niezgáoszenia przez SpóákĊ w odpowiednim
terminie do sądu rejestrowego uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego Spóáki albo jeĪeli sąd odmówi
zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych, to odpowiednia informacja zostanie podana do publicznej
wiadomoĞci niezwáocznie, odpowiednio od upáyniĊcia terminu na zgáoszenie ww. uchwaáy do sądu albo
od uprawomocnienia siĊ postanowienia sądu o odmowie rejestracji emisji Akcji Oferowanych.
Informacja o wyniku Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci w terminie dwóch tygodni od jej
zakoĔczenia, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Informacja o ewentualnym niedojĞciu do skutku emisji Akcji Oferowanych zostanie podana do wiadomoĞci
równieĪ zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
JeĪeli nie bĊdziemy podlegali obowiązkom informacyjnym, informacje powyĪsze zostaną podane w Gazecie
Gieády Parkiet.
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Zasady przydziaáu Akcji Oferowanych
Transza Inwestorów Detalicznych
Przydziaá Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych nastąpi na sesji GPW, natomiast rozliczenie
transakcji zawartych na GPW w ramach przydziaáu nastąpi za poĞrednictwem KDPW. Planowany termin sesji
na GPW oraz termin rozliczenia transakcji w KDPW zawartych w ramach przydziaáu Akcji Oferowanych zostaá
okreĞlony w punkcie „Planowany harmonogram Oferty” w niniejszym Rozdziale.
Przydziaá Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych nastąpi na podstawie:
-

prawidáowo záoĪonego i opáaconego zapisu;

-

prawidáowo záoĪonego zlecenia przez podmiot, który przyjąá zapis.

Na podstawie prawidáowo záoĪonych i opáaconych zapisów na Akcje Oferowane firmy inwestycyjne
przyjmujące zapisy wystawią do systemu informatycznego GPW odpowiednie zlecenia kupna, natomiast
Krajowy Wspóázarządzający Ofertą wystawi zlecenie sprzedaĪy.
Przydziaá Akcji Oferowanych zostanie dokonany zgodnie z nastĊpującymi zasadami:
-

inwestorom, którzy w zapisie wskazali cenĊ niĪszą niĪ Cena Emisyjna z Dyskontem, Akcje Oferowane
nie zostaną przydzielone;

-

jeĪeli áączna liczba Akcji Oferowanych objĊtych zapisami w Transzy Inwestorów Detalicznych, z ceną
równą lub wyĪszą od Ceny Emisyjnej z Dyskontem bĊdzie równa albo mniejsza niĪ liczba Akcji
Oferowanych w tej transzy – zlecenia kupna zostaną zrealizowane w caáoĞci;

-

jeĪeli áączna liczba Akcji Oferowanych objĊtych zapisami w Transzy Inwestorów Detalicznych, z ceną równą
lub wyĪszą do Ceny Emisyjnej z Dyskontem, bĊdzie wiĊksza niĪ liczba Akcji Oferowanych w tej transzy,
równieĪ po dokonaniu przesuniĊü miĊdzy transzami – Akcje Oferowane bĊdą przydzielane na zasadzie
proporcjonalnej redukcji.

W przypadku, gdy pozostaną Akcje Oferowane nieprzydzielone w wyniku zaokrągleĔ, Akcje te zostaną
przydzielone kolejno po jednej, począwszy od zleceĔ záoĪonych na najwiĊkszą liczbĊ Akcji, aĪ do caákowitego
ich wyczerpania (w przypadku równych zapisów, o przydziale decyduje Emitent w porozumieniu z Oferującym).
Minimalna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych w tej transzy to jedna Akcja. JeĞli jednak z zastosowanej
redukcji nie bĊdzie moĪliwe przydzielenie nawet jednej Akcji, nie zostanie przydzielona Īadna Akcja
Oferowana.
W Transzy Inwestorów Detalicznych przydziaá nie jest uzaleĪniony od tego, jaka osoba skáada zapis, ani
za poĞrednictwem, jakiego podmiotu zapis jest skáadany.
Transze Inwestorów Instytucjonalnych i Transza Inwestorów BranĪowych
WstĊpny Przydziaá
Na podstawie Deklaracji Nabycia záoĪonych w procesie budowy KsiĊgi Popytu, Zarząd, na podstawie
rekomendacji i w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty i Oferującym, ustali CenĊ Emisyjną
(w przypadku Inwestorów BranĪowych) oraz CenĊ Emisyjną z Dyskontem (w przypadku Inwestorów
Instytucjonalnych).
Zgodnie z umową zawartą z EBOiR (patrz Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Istotne umowy” - „Inne umowy”),
niezwáocznie po ustaleniu Ceny Emisyjnej z Dyskontem Spóáka przekaĪe EBOiR informacje o wysokoĞci tej
ceny. Niezwáocznie po uzyskaniu tej informacji EBOiR bĊdzie zobowiązany do okreĞlenia liczby Akcji
Oferowanych, którą jest gotowy nabyü, przy czym liczba ta powinna byü nie niĪsza niĪ iloraz kwoty
170.000.000 PLN i Ceny Emisyjnej z Dyskontem i nie wyĪsza niĪ iloraz kwoty 340.000.000 PLN i Ceny
Emisyjnej z Dyskontem lub do poinformowania Spóáki o braku zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych
w ramach Oferty. Szczegóáowe informacje na temat zasad udziaáu EBOiR w Ofercie zostaáy przedstawione
w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” - „Istotne umowy” - „Inne umowy”.
Po uzyskaniu informacji od EBOiR, na podstawie rekomendacji i w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem
Oferty i Oferującym, Zarząd dokona wstĊpnego przydziaáu Akcji Oferowanych i sporządzi listĊ inwestorów
uprawnionych i zobowiązanych do nabycia Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów
Instytucjonalnych oraz inwestorów uprawnionych do nabycia Akcji Oferowanych w Transzy Zagranicznych
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Inwestorów Instytucjonalnych oraz uprawnionych i zobowiązanych do nabycia Akcji Oferowanych w Transzy
Inwestorów BranĪowych („Lista WstĊpnego Przydziaáu”).

Zgodnie z umową zawartą z EBOiR (patrz Rozdziaá „Opis dziaáalnoĞci” - „Istotne umowy” - „Inne umowy”),
w przypadku, gdy EBOiR bĊdzie zainteresowany udziaáem w Ofercie Zarząd bĊdzie zobowiązany do dokonania
wstĊpnego przydziaáu na rzecz EBOiR w liczbie Akcji Oferowanych nie mniejszej niĪ iloraz kwoty
170.000.000 PLN i Ceny Emisyjnej z Dyskontem, niemniej jednak Akcje przydzielone EBOiR nie mogą
stanowiü: (i) mniej niĪ 1% Akcji plus jedna Akcja w kapitale zakáadowym Spóáki po przeprowadzeniu Oferty;
(ii) wiĊcej niĪ 15% Akcji Oferowanych; (iii) wiĊcej niĪ 5% kapitaáu zakáadowego Spóáki po przeprowadzeniu
Oferty.
Inwestorowi BranĪowemu, który w Deklaracji Nabycia wyrazi zainteresowanie objĊciem co najmniej 10% Akcji
Spóáki po Ofercie, Zarząd, o ile podejmie decyzjĊ o przydziale Akcji Oferowanych takiemu Inwestorowi
BranĪowemu, przydzieli liczbĊ Akcji Oferowanych nie mniejszą niĪ 10% Akcji Spóáki po Ofercie.
Intencją Zarządu jest, by Akcje Oferowane zostaáy przydzielone co najmniej dwóm Inwestorom BranĪowym.
Zarząd, w uzgodnieniu z Gáównym MenedĪerem Oferty, dokona wstĊpnego przydziaáu Akcji Oferowanych
po zakoĔczeniu procesu budowy KsiĊgi Popytu, w oparciu o záoĪone Deklaracje Nabycia i rekomendacjĊ
Gáównego MenedĪera Oferty i Oferującego.
Wybór inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu jak i ustalenie liczby Akcji
Oferowanych wstĊpnie przydzielonych poszczególnym inwestorom, zostaną dokonane w sposób uznaniowy.
W Deklaracji Nabycia Inwestor nie moĪe uzaleĪniaü proponowanej ceny nabycia Akcji Oferowanych
od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które mogą mu zostaü przydzielone przez SpóákĊ.
Akcje bĊdą wstĊpnie przydzielone wybranym inwestorom, którzy w Deklaracjach Nabycia okreĞlili cenĊ
odpowiednio nie niĪszą niĪ ustalona Cena Emisyjna (w przypadku Inwestorów BranĪowych) lub Cena Emisyjna
z Dyskontem (w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych), z zastrzeĪeniem, Īe záoĪenie Deklaracji Nabycia
z ceną równą lub wyĪszą od ustalonej Ceny Emisyjnej (w przypadku Inwestorów BranĪowych) albo Ceny
Emisyjnej z Dyskontem (w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych) nie gwarantuje umieszczenia inwestora na
LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu.
Po zakoĔczeniu procesu budowy KsiĊgi Popytu odpowiednie podmioty przyjmujące deklaracje przekaĪą
inwestorom informacjĊ o liczbie Akcji Oferowanych wstĊpnie przydzielonych oraz przekaĪą im wezwanie
do záoĪenia zapisu i dokonania wpáat.
Inwestorom umieszczonym na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu, którzy prawidáowo záoĪą i opáacą zapis zostanie
zagwarantowany przydziaá Akcji Oferowanych okreĞlony w LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu.
Podstawą wstĊpnego przydziaáu Akcji Oferowanych dla zarządzających cudzym portfelem na zlecenie bĊdzie
áączna deklaracja záoĪona w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz, których zamierza nabyü
Akcje Oferowane.
Ostateczny przydziaá Akcji Oferowanych
Akcje Oferowane bĊdą przydzielone ostatecznie tylko tym inwestorom, którzy znaleĨli siĊ na LiĞcie WstĊpnego
Przydziaáu i którzy nastĊpnie záoĪyli i opáacili zapis. Przydzielana bĊdzie liczba Akcji Oferowanych okreĞlona
w zapisie, nie wiĊksza jednak niĪ liczba Akcji okreĞlona dla danego inwestora na LiĞcie WstĊpnego Przydziaáu.
Dodatkowo Akcje Oferowane bĊdą przydzielone przez Zarząd uznaniowo inwestorom, którzy záoĪyli zapisy
na zaproszenie Zarządu w przypadku, gdy pozostaną do objĊcia w tej transzy Akcje Oferowane w związku
z niezáoĪeniem lub nieopáaceniem zapisu przez podmioty uprawnione, zgodnie z opisem powyĪej lub w związku
z uchyleniem siĊ od skutków prawnych záoĪonego zapisu zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu.
Dostarczenie PDA oraz Akcji Oferowanych
Z uwagi na koniecznoĞü rejestracji podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki, w celu wydania Akcji
Oferowanych, inwestorom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane zostaną wydane Prawa do Akcji.
Wydanie nastąpi za poĞrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW niezwáocznie po dokonaniu przydziaáu
Akcji Oferowanych w drodze zapisania PDA na rachunkach papierów wartoĞciowych inwestorów
prowadzonych w Polsce.
W Transzy Inwestorów Detalicznych Akcje Oferowane w postaci PDA zostaną zapisane na rachunkach
papierów wartoĞciowych w firmach inwestycyjnych, w których záoĪone zostaáy zapisy na Akcje Oferowane lub
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w dniu rozliczenia transakcji zawartych na GPW w ramach
na rachunkach w bankach depozytariuszach,

przydziaáu Akcji Oferowanych.

W Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów BranĪowych Akcje Oferowane
w postaci PDA, zostaną zapisane na rachunkach wskazanych w dyspozycji deponowania, niezwáocznie
po dokonaniu przydziaáu.
Po zarejestrowaniu podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze emisji Akcji Oferowanych, wystąpimy
do KDPW o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartoĞciowych prowadzonym przez
KDPW. Z chwilą ich rejestracji w depozycie, Prawa do Akcji wygasną, a na rachunkach inwestorów, którzy
w tym dniu bĊdą posiadali Prawa do Akcji zostaną automatycznie zapisane Akcje Oferowane, w stosunku jedna
Akcja Oferowana w zamian za jedno Prawo do Akcji. Planuje siĊ, Īe rozpoczĊcie notowaĔ PDA (dotyczy PDA
w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w ramach Transz Inwestorów Instytucjonalnych) na GPW
nastąpi w terminie okoáo tygodnia po dniu przydziaáu Akcji Oferowanych. Przewiduje siĊ, Īe rozpoczĊcie
notowaĔ Akcji Oferowanych na GPW powinno nastąpiü w terminie okoáo miesiąca od dnia przydziaáu Akcji
Oferowanych.
Zawiadomienia o zapisaniu przydzielonych Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartoĞciowych inwestora
zostaną przekazane inwestorom zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie prowadzącym rachunek
inwestora.
Dopuszczenie Akcji i PDA do obrotu
Przed rozpoczĊciem Oferty Zarząd záoĪy wniosek do Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych w celu
podjĊcia uchwaáy przez Zarząd KDPW o warunkowej rejestracji Akcji Serii A, Akcji Oferowanych objĊtych
Ofertą oraz PDA. BĊdziemy ubiegaü siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie do notowaĔ na rynku podstawowym
GPW wszystkich Akcji Serii A, wszystkich Akcji Oferowanych i Praw Do Akcji Oferowanych, które zostaną
przydzielone w Transzy Inwestorów Detalicznych i w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych. PDA
przydzielone inwestorom w ramach Transzy Inwestorów BranĪowych nie zostaną wprowadzone do obrotu
gieádowego. Akcje Serii B są akcjami przeznaczonymi do nieodpáatnego nabycia przez pracowników w trybie
Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW
Akcji Serii B oraz dokonanie innych czynnoĞci z tym związanych, w tym dematerializacji tych akcji oraz
zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoĞciowych S.A. o rejestracjĊ Akcji Serii B, nastąpi
po wygaĞniĊciu ustawowych ograniczeĔ zbywalnoĞci Akcji Serii B i ich zamianie na akcje na okaziciela.
Szczegóáowe informacje na temat uprawnieĔ do nieodpáatnego nabycia Akcji przez pracowników lub wypáaty
ekwiwalentu zostaáy zawarte w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy”.
Niezwáocznie po przydziale Akcji Oferowanych, Zarząd wystąpi z wnioskiem do GPW w sprawie wprowadzenia
do obrotu gieádowego PDA (dotyczy Praw do Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone w ramach Transzy
Inwestorów Detalicznych oraz w ramach Transz Inwestorów Instytucjonalnych). Przewiduje siĊ, iĪ obrót PDA
rozpocznie siĊ w terminie okoáo tygodnia od dnia przydziaáu Akcji Oferowanych.
Niezwáocznie po rejestracji podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w związku z emisją Akcji Oferowanych
przez wáaĞciwy sąd rejestrowy, Zarząd wystąpi z wnioskiem do GPW o wprowadzenie do obrotu Akcji Serii A
i Akcji Oferowanych. Przewiduje siĊ, Īe obrót tymi Akcjami rozpocznie siĊ w terminie okoáo miesiąca
po dokonaniu przydziaáu Akcji Oferowanych.
Akcje nasze nie są przedmiotem notowaĔ na Īadnym rynku regulowanym lub rynkach równowaĪnych.
Nie zawarliĞmy z Īadnym podmiotem umowy o peánienie funkcji animatora.
Informacje o obrocie Akcjami nabytymi nieodpáatnie przez uprawnionych pracowników zostaáy zawarte
w Rozdziale „Opis dziaáalnoĞci” - „Pracownicy” - „Uprawnienie do nieodpáatnego nabycia Akcji lub wypáaty
ekwiwalentu”.
Prawo poboru
Oferta stanowi subskrypcjĊ otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tym samym nie jest ofertą skierowaną
do dotychczasowych Akcjonariuszy. Dotychczasowi Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku
do Akcji Oferowanych Uchwaáą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 paĨdziernika 2008 r.
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Zarządu i Rady Nadzorczej, co do uczestnictwa w Ofercie
Zamiary Skarbu PaĔstwa oraz czáonków

Z posiadanych przez nas informacji wynika, Īe niektórzy z obecnych czáonków Zarządu i Rady Nadzorczej nie
wykluczają nabywania Akcji Oferowanych w Ofercie. Nie są nam jednak znane zamiary nabycia przez
którąkolwiek z wyĪej wymienionych osób Akcji Oferowanych w liczbie przekraczającej 5% wielkoĞci Oferty.
Skarb PaĔstwa nie zamierza nabywaü Akcji Oferowanych.
Transakcje dotyczące Akcji dokonywane przez czáonków Zarządu i Rady Nadzorczej
Z posiadanych przez nas informacji, wynika, Īe nikt z obecnych czáonków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
nie braá udziaáu w ciągu ostatniego roku w transakcjach dotyczących naszych Akcji. ĩadna z osób bĊdących
czáonkiem naszego Zarządu lub Rady Nadzorczej nie otrzymaáa opcji na Akcje. Nie zostaá równieĪ
wprowadzony program menedĪerski uprawniający do nabycia przez ww. takie osoby naszych Akcji
w przyszáoĞci.
Koszty Oferty
Spodziewamy siĊ, Īe koszty związane z oferowaniem Akcji w ramach Oferty wyniosą okoáo 12 mln PLN.
Ponadto zobowiązaliĞmy siĊ zapáaciü Gáównemu MenedĪerowi Oferty oraz Oferującemu wynagrodzenie
stanowiące 1,8% áącznych wpáywów brutto z Oferty, przy czym wynagrodzenie to nie bĊdzie naleĪne od Akcji
Oferowanych nabytych przez SpóákĊ w wyniku wykonania przez MenedĪera Stabilizującego opcji
stabilizacyjnej. PowyĪsze wynagrodzenie obejmuje równieĪ wynagrodzenie Subemitentów z tytuáu wykonania
zobowiązaĔ wynikających z Umowy Subemisji. Przy zaáoĪeniu, Īe zaoferowane zostaną wszystkie Akcje Serii C
oraz Īe Cena Emisyjna uksztaátuje siĊ na poziomie Ceny Minimalnej, oraz nie uwzglĊdniając dyskonta
dla Inwestorów Instytucjonalnych i Detalicznych w wysokoĞci 10% Ceny Emisyjnej, szacunkowa wielkoĞü
kosztów Oferty, w tym wynagrodzenia Gáównego MenedĪera Oferty oraz Oferującego, wyniesie 51,7 mln PLN.
Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)
MenedĪerowie Oferty
Gáównym MenedĪerem Oferty, Wyáącznym Prowadzącym KsiĊgĊ Popytu oraz Globalnym Koordynatorem jest
Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
Oferującym oraz Krajowym Wspóázarządzającym Ofertą jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. na podstawie umowy z nami zobowiązany jest do plasowania Oferty.
Nazwa i adres agentów ds. páatnoĞci i podmiotów Ğwiadczących usáugi depozytowe
Nie przewidujemy korzystania z usáug agentów ds. páatnoĞci. Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane
w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. KsiąĪĊca 4, 00-498 Warszawa.
Umowa o plasowanie i gwarantowanie
Naszym zamiarem jest zawarcie umowy o gwarantowanie subskrypcji („Umowa Subemisji”) z Gáównym
MenedĪerem Oferty i z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Subemitenci”) w odniesieniu do Akcji Oferowanych
w ramach Oferty Instytucjonalnej oraz Oferty BranĪowej. Umowa Subemisji zostanie zawarta nie póĨniej
niĪ w dniu rozpoczĊcia procesu budowy KsiĊgi Popytu.
W ramach Umowy Subemisji Subemitenci zobowiąĪą siĊ, do spowodowania nabycia i opáacenia Akcji
Oferowanych w ramach Oferty Instytucjonalnej oraz Oferty BranĪowej, bądĨ nabycia tych Akcji Oferowanych
po Cenie Emisyjnej (w przypadku Transzy Inwestorów BranĪowych) lub po Cenie Emisyjnej z Dyskontem
(w przypadku Transz Inwestorów Instytucjonalnych), w przypadku, gdyby Inwestorzy Instytucjonalni bądĨ
Inwestorzy BranĪowi nie nabyli tych Akcji.
Umowa Subemisji bĊdzie umową warunkową, a warunkiem jej skutecznoĞci bĊdzie w szczególnoĞci zawarcie
aneksu do Umowy Subemisji dotyczącego Ceny Emisyjnej i Ceny Emisyjnej z Dyskontem. Oczekuje siĊ, Īe taki
aneks zostanie zawarty w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej oraz Ceny Emisyjnej z Dyskontem.
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Umowa Subemisji bĊdzie przewidywaü ponadto, Īe zobowiązania Subemitentów bĊdą zaleĪne od speánienia siĊ
pewnych dodatkowych warunków, miĊdzy innymi od: (i) potwierdzenia przez SpóákĊ w dniu zapisania Akcji
prawdziwoĞci oĞwiadczeĔ i zapewnieĔ zawartych w Umowie
Oferowanych na rachunkach nabywców

Subemisji; (ii) otrzymania od doradcy prawnego Spóáki oraz doradcy prawnego Subemitentów
satysfakcjonujących Subemitentów opinii prawnych dotyczących zagadnieĔ związanych z Ofertą i z samą
Spóáką; oraz (iii) otrzymania od audytora Spóáki opinii typu „comfort letter”. Opinie doradców prawnych jak
i opinie audytora Spóáki, są opiniami standardowo wydawanymi przy tego typu transakcjach i nie bĊdą zawieraü
Īadnych innych lub dodatkowych informacji dotyczących Spóáki poza informacjami, które zamieszczone
są w niniejszym Prospekcie.
Subemitenci nie bĊdą zobowiązani do gwarantowania Oferty Instytucjonalnej oraz Oferty BranĪowej
w przypadku ziszczenia siĊ pewnych okreĞlonych warunków lub rozwiązania Umowy Subemisji przez
Subemitentów w wyniku okreĞlonych zdarzeĔ. Zawracamy uwagĊ, Īe powyĪsze warunki oraz zdarzenia
obejmują, miĊdzy innymi, nastĊpujące sytuacje: (i) Inwestorzy BranĪowi nie záoĪą zapisu i nie zapáacą za Akcje
Oferowane, jakie Zarząd Spóáki przydzieliá im na WstĊpnej LiĞcie Przydziaáu lub w wyniku dodatkowego
przydziaáu na zaproszenie Zarządu Spóáki lub w wyniku ostatecznego przydziaáu; (ii) liczba Akcji Oferowanych,
które miaáyby byü wstĊpnie przydzielone albo przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym (z wyáączeniem
EBOiR) wraz z liczbą Akcji Oferowanych, które miaáyby byü przydzielone inwestorom w Transzy Inwestorów
Detalicznych bĊdzie wynosiáa mniej niĪ 10% Akcji Oferowanych lub liczba Akcji Oferowanych, które miaáyby
zostaü przydzielone inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych byáaby wiĊksza niĪ 50% Akcji
Oferowanych wstĊpnie przydzielonych albo przedzielonych Inwestorom Instytucjonalnym (z wyáączeniem
EBOiR); (iii) Inwestorzy BranĪowi wycofają swoje zapisy w wyniku publikacji aneksu do niniejszego Prospektu,
na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie lub publikacji informacji, o których mowa w art. 54 Ustawy o Ofercie;
(iv) w ocenie Gáównego MenedĪera Oferty nastąpiáa istotna negatywna zmiana dotycząca spóáek dziaáających
w sektorze energetycznym w Europie lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Póánocnej; (v) EBOiR nie záoĪy
zapisu lub nie opáaci Akcji Oferowanych wstĊpnie przydzielonych EBOiR na warunkach okreĞlonych w umowie
objĊcia akcji zawartej pomiĊdzy EBOiR i Spóáką; (vi) Inwestor BranĪowy lub inwestor, który záoĪyá zapis
na zaproszenie Zarządu (w przypadku, gdy pozostaną do objĊcia Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów BranĪowych), a któremu Spóáka wstĊpnie przydzieliáa co najmniej 10%
Akcji Oferowanych, nie záoĪy zapisu i nie opáaci wstĊpnie przydzielonych mu Akcji Oferowanych; (vii) nastąpi
publikacja aneksu do niniejszego Prospektu zawierającego informacjĊ o istotnej negatywnej zmianie dotyczącej
Spóáki i jej spóáek zaleĪnych.
Zgodnie z treĞcią Umowy Subemisji Skarb PaĔstwa oraz Spóáka objĊci zostaną zakazem typu „lock-up”.
Zobowiązania dotyczące zakazu sprzedaĪy Akcji oraz emisji przez SpóákĊ nowych akcji zostaáy opisane
w punkcie „Umowy typu lock-up” w niniejszym Rozdziale.
Za usáugi wykonane przez Gáównego MenedĪera Oferty oraz Oferującego w związku z Ofertą zobowiązaliĞmy
siĊ zapáaciü Gáównemu MenedĪerowi Oferty oraz Oferującemu wynagrodzenie stanowiące 1,8% áącznych
wpáywów brutto z Oferty, przy czym wynagrodzenie to nie bĊdzie naleĪne od Akcji Oferowanych nabytych
przez SpóákĊ w wyniku wykonania przez MenedĪera Stabilizującego opcji stabilizacyjnej. PowyĪsze
wynagrodzenie obejmuje równieĪ wynagrodzenie Subemitentów z tytuáu ewentualnego wykonania zobowiązaĔ
subemisyjnych wynikających z Umowy Subemisji.
Informacja o zawarciu Umowy Subemisji zostanie podana do publicznej wiadomoĞci w trybie art. 56 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy w ocenie Spóáki zmiana warunków Umowy Subemisji lub
terminu jej zawarcia mogáaby w znaczący sposób wpáynąü na ocenĊ Oferty, informacja ta zostanie udostĊpniona
do publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy
o Ofercie Publicznej, o ile wymagaü bĊdą tego przepisy prawa.
Ewentualne zapisy Subemitentów bĊdą skáadane i opáacane w dniu ZamkniĊcia Oferty wskazanym w punkcie
„Planowany harmonogram Oferty”.
Stabilizacja i Opcja Stabilizacyjna
Oferta nie zakáada moĪliwoĞci dokonania nadprzydziaáu lub opcji dodatkowego przydziaáu typu greenshoe.
W związku z Ofertą Publiczna, Gáówny MenedĪer Oferty, dziaáając jako MenedĪer Stabilizujący, moĪe nabywaü
na GPW PDA oraz Akcje Oferowane Spóáki w celu stabilizacji ich kursu gieádowego na poziomie wyĪszym
niĪ poziom, który ustaliáby siĊ w innych okolicznoĞciach. Nabywanie PDA lub Akcji Oferowanych w ramach
transakcji stabilizacyjnych bĊdzie dokonywane na zasadach okreĞlonych w Rozporządzeniu w Sprawie
Stabilizacji. Transakcje nabycia Akcji bĊdą mogáy byü dokonywane w okresie nie dáuĪszym niĪ 30 dni od daty
rozpoczĊcia notowaĔ PDA na GPW po cenie nie wyĪszej niĪ Cena Emisyjna z Dyskontem. MenedĪer
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do podjĊcia jakichkolwiek dziaáaĔ stabilizacyjnych. JeĞli dziaáania
Stabilizujący nie jest jednak zobowiązany

takie zostaną podjĊte przez MenedĪera Stabilizującego, mogą one zostaü przerwane w kaĪdym czasie, jednak
nie póĨniej niĪ z upáywem Okresu Stabilizacji. Nie ma pewnoĞci, Īe jeĞli dziaáania stabilizacyjne zostaną
podjĊte, to przyniosą one przewidywane rezultaty.
W związku z planowanymi transakcjami stabilizacyjnymi, Spóáka udzieli MenedĪerowi Stabilizującemu Opcji
Stabilizacyjnej, na mocy której MenedĪer Stabilizujący bĊdzie uprawniony do przeniesienia na SpóákĊ PDA lub
Akcji Oferowanych w liczbie nie wiĊkszej niĪ 15% Akcji Oferowanych ostatecznie przedzielonym Inwestorom
w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (z wyáączeniem EBOiR),
za cenĊ równą Cenie Emisyjnej z Dyskontem.
Opcja Stabilizacyjna bĊdzie mogáa byü wykonana przez MenedĪera Stabilizującego w ciągu 30 dni od dnia
rozpoczĊcia notowaĔ PDA na GPW. W wypadku, gdy MenedĪer Stabilizujący podejmie decyzje o wykonaniu
Opcji Stabilizacyjnej w caáoĞci, lub w czĊĞci, przeniesie on na SpóákĊ PDA lub Akcje Oferowane. Szczegóáy
dotyczące sposobu rozliczenia Opcji Stabilizacyjnej pomiĊdzy MenedĪerem Stabilizującym a Spóáką, w tym
sposobu przeniesienia PDA lub Akcji Oferowanych na SpóákĊ, zostaną uregulowane w Umowie Subemisji, którą
Spóáką ma zamiar zawrzeü w związku z Ofertą.
Przeniesione na SpóákĊ PDA lub Akcje Oferowane w wyniku wykonania przez MenedĪera Stabilizującego Opcji
Stabilizacyjnej zostaną umorzone przez SpóákĊ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Informacje na temat stabilizacji bĊdą przekazywane za zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu w Sprawie
Stabilizacji. W szczególnoĞci, nie póĨniej niĪ w terminie 5 dni od upáywu Okresu Stabilizacji, MenedĪer
Stabilizujący, przekaĪe Spóáce informacje na temat faktu podjĊcia lub niepodjĊcia stabilizacji, daty rozpoczĊcia
stabilizacji, daty ostatniego pojawienia siĊ stabilizacji, przedziaáu cenowego, w ramach, którego byáy
dokonywane transakcje stabilizacyjne, dla kaĪdej z dat dokonywania transakcji stabilizacyjnej. Informacje
te zostaną nastĊpnie przekazane przez SpóákĊ do publicznej wiadomoĞci, nie póĨniej niĪ w ciągu 7 dni
od upáywu Okresu Stabilizacji.
Umowy typu lock-up
Niezwáocznie po przeprowadzeniu Oferty, planujemy dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu
na GPW (dotyczy PDA w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w ramach Transz Inwestorów
Instytucjonalnych), a nastĊpnie Akcji Oferowanych i Akcji Serii A. Zgodnie ze stanem na dzieĔ niniejszego
Prospektu, nasze akcje nie są przedmiotem obrotu na Īadnym rynku regulowanym. W związku z tym,
nie moĪemy przewidzieü wysokoĞci obrotu Akcjami po ich wprowadzeniu na GPW.
W Umowie Subemisji, Spóáka zobowiąĪe siĊ wobec MenedĪerów oraz Subemitentów, iĪ w okresie od dnia
zawarcia tej umowy do upáywu 360 dni od dnia pierwszego notowania PDA na GPW, Spóáka, nie bĊdzie, bez
pisemnej zgody MenedĪerów oferowaü, sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny sposób rozporządzaü, ani publicznie
ogáaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani zbycia lub podejmowaü dziaáaĔ zmierzających do lub mogących
skutkowaü emisją Akcji ani papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub
umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami, warrantami ani innymi
prawami umoĪliwiającymi zakup Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych,
których wartoĞü ustalana jest bezpoĞrednio lub poĞrednio przez odniesienie do ceny papierów wartoĞciowych
stanowiących ich podstawĊ, wáącznie ze swapami kapitaáowymi, kontraktami terminowymi i opcjami,
z wyjątkiem: (i) emisji Akcji Oferowanych; (ii) udostĊpnienia przez Skarb PaĔstwa Akcji Pracowniczych; oraz
(iii) sprzedaĪy przez Skarb PaĔstwa jednej Akcji; Spóáka nie bĊdą oferowaü, sprzedawaü, zobowiązywaü siĊ
do sprzedaĪy, obciąĪaü ani w inny sposób bezpoĞrednio lub poĞrednio rozporządzaü papierami wartoĞciowymi
w okolicznoĞciach, w których ich emisja, oferta, sprzedaĪ, obciąĪenie, rozporządzenie nimi lub objĊcie umową
mogáyby spowodowaü wykluczenie stosowania wyjątku wynikającego z ust. 4(2) AmerykaĔskiej Ustawy
o Papierach WartoĞciowych lub wyáączenia na podstawie Regulacji S wydanej na mocy ustawy do oferty
i sprzedaĪy PDA lub Akcji Oferowanych. Spóáka zobowiązaáa siĊ ponadto nie emitowaü Īadnych Akcji w tym
okresie bez uprzedniej zgody Gáównego MenedĪera Oferty. JednoczeĞnie, nie póĨniej niĪ w dniu podpisania
Umowy Subemisji, Skarb PaĔstwa zobowiąĪe siĊ pisemnie wobec MenedĪerów oraz Subemitentów, iĪ w okresie
od daty pisemnego zobowiązania do upáywu 360 dni od dnia pierwszego notowania PDA na GPW, Skarb
PaĔstwa, nie bĊdzie, bez pisemnej zgody Globalnego Koordynatora Oferty (wyraĪonej w imieniu wszystkich
MenedĪerów oraz Subemitentów) oferowaü, sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny sposób rozporządzaü, ani
publicznie ogáaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani zbycia lub podejmowaü dziaáaĔ zmierzających do lub
mogących skutkowaü emisją Akcji ani papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub
umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami, warrantami ani innymi
prawami umoĪliwiającymi zakup Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych,
których wartoĞü ustalana jest bezpoĞrednio lub poĞrednio przez odniesienie do ceny papierów wartoĞciowych
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ze swapami kapitaáowymi, kontraktami terminowymi i opcjami,
stanowiących ich podstawĊ, wáącznie


z wyjątkiem: (i) emisji Akcji Oferowanych; (ii) udostĊpnienia przez Skarb PaĔstwa Akcji Pracowniczych;
(iii) sprzedaĪy przez Skarb PaĔstwa jednej Akcji; oraz (iv) sprzedaĪ przez Skarb PaĔstwa Akcji do inwestora
strategicznego czyli inwestora, który nabĊdzie od Skarbu PaĔstwa wiĊcej niĪ 33% akcji Emitenta.
Ponadto, kaĪdy Inwestor BranĪowy zobowiąĪe siĊ wobec Spóáki, Globalnego MenedĪera oraz Oferującego
do niezbywania oraz nienabywania Akcji lub papierów wartoĞciowych zamiennych lub wymiennych na Akcje
lub podejmowania jakichkolwiek dziaáaĔ mających na celu zbywanie lub nabywanie Akcji lub papierów
wymiennych lub zamiennych na Akcje do 31 grudnia 2009 r. Zobowiązanie to nie bĊdzie miaáo zastosowania
do sytuacji, w której Inwestor BranĪowy bĊdzie odpowiadaá: (i) na wezwanie do nabycia Akcji ogáoszone przez
innego inwestora w związku z realizacją umowy nabycia Akcji od Skarbu PaĔstwa; lub (ii) sam ogáosi publiczne
wezwanie na sprzedaĪ Akcji Spóáki w związku z realizacją umowy nabycia Akcji od Skarbu PaĔstwa
w ewentualnym drugim etapie prywatyzacji Spóáki.
Zgodnie z postanowieniami umowy objĊcia akcji zawartej pomiĊdzy Spóáką a EBOiR, EBOiR zobowiązaá
siĊ wobec Gáównego MenedĪera Oferty, Īe w okresie od dnia zawarcia umowy do upáywu 360 dni od dnia
pierwszego notowania Akcji Oferowanych na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Gáównego MenedĪera
Oferty, nie bĊdzie sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny sposób rozporządzaü, ani publicznie ogáaszaü emisji, oferty,
sprzedaĪy ani zbycia lub podejmowaü dziaáaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü emisją Akcji ani
papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze
realizacji praw związanych z takimi papierami, warrantami ani innymi prawami umoĪliwiającymi zakup Akcji,
ani innych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych, których wartoĞü ustalana jest bezpoĞrednio
lub poĞrednio przez odniesienie do ceny papierów wartoĞciowych stanowiących ich podstawĊ, wáącznie ze
swapami kapitaáowymi, kontraktami terminowymi i opcjami, z wyjątkiem: (i) zbywania Akcji w odpowiedzi na
wezwanie ogáoszone zgodnie z przepisami prawa polskiego, z zastrzeĪeniem, Īe wezwanie to bĊdzie ogáoszone
na wiĊcej niĪ 33% Akcji Spóáki; (ii) w przypadku naruszenia przez SpóákĊ postanowieĔ umowy objĊcia akcji.
Niska páynnoĞü Akcji na GPW lub sprzedaĪ znacznej liczby Akcji na GPW moĪe niekorzystnie wpáynąü na cenĊ
rynkową Akcji Oferowanych.
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OGRANICZENIA
SPRZEDAĩY AKCJI



Uwagi ogólne

W Īadnej jurysdykcji innej niĪ Rzeczpospolita Polska nie zostaáy lub nie zostaną podjĊte dziaáania,
które pozwoliáyby na dokonanie oferty publicznej Akcji Oferowanych lub posiadanie, obieg lub dystrybucjĊ
niniejszego Prospektu lub innych istotnych materiaáów dotyczących nas lub Akcji Oferowanych, w której takie
dziaáania są wymagane dla osiągniĊcia powyĪszych celów. W związku z tym Akcje Oferowane nie mogą byü
oferowane lub sprzedawane, poĞrednio lub bezpoĞrednio, a takĪe niniejszy Prospekt ani Īaden inny materiaá
związany z ofertą lub ogáoszenia związane z Akcjami Oferowanymi nie mogą byü dystrybuowane lub ogáaszane
w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji z wyjątkiem przypadków, gdy takie dziaáania są podejmowane
i dokonywane z mającymi zastosowanie przepisami prawa, zasadami i regulacjami obowiązującymi w takim
kraju lub jurysdykcji.
Stany Zjednoczone
Akcje Oferowane nie zostaáy i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z AmerykaĔską Ustawą o Papierach
WartoĞciowych ani zgodnie z prawem papierów wartoĞciowych obowiązującym w którymkolwiek stanie lub
innej jurysdykcji w USA. Akcje nie mogą byü zatem oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób
zbywane w USA, chyba, Īe w ramach transakcji objĊtej wyáączeniem spod obowiązku rejestracji wynikającego
z AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych lub nie objĊtej takim obowiązkiem i zgodnie
z odpowiednimi stanowymi przepisami prawa papierów wartoĞciowych. W związku z tym kaĪdy
z Subemitentów potwierdziá i zobowiązaá siĊ, Īe nie bĊdzie oferowaü ani sprzedawaü Akcji Oferowanych
na terytorium USA, chyba, Īe nabywca bĊdzie Kwalifikowanym Nabywcą Instytucjonalnym (QIB),
a realizowana transakcja objĊta bĊdzie wyáączeniem z obowiązku rejestracji wynikającego z AmerykaĔskiej
Ustawy o Papierach WartoĞciowych na podstawie Przepisu 144A, lub innym wyáączeniem, lub transakcja
nie bĊdzie objĊta obowiązkiem rejestracji wynikającym z AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych.
Przenoszenie Akcji Oferowanych podlega ograniczeniom, przy czym uznaje siĊ, Īe kaĪdy z nabywców záoĪyá
okreĞlone oĞwiadczenia, zapewnienia, i zobowiązania, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale „Ograniczenia
sprzedaĪy Akcji”.
Europejski Obszar Gospodarczy
W kaĪdym z PaĔstw Czáonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które przyjĊáo
DyrektywĊ Prospektową („WáaĞciwe PaĔstwo Czáonkowskie”) oferta publiczna Akcji Oferowanych objĊtych
niniejszym Prospektem moĪe byü realizowana tylko na warunkach oferty zawartych w niniejszym Prospekcie
dla danego PaĔstwa Czáonkowskiego po jego zatwierdzeniu przez wáaĞciwy organ tego PaĔstwa
Czáonkowskiego oraz opublikowaniu i notyfikacji zgodnie z Dyrektywą Prospektową w formie przyjĊtej
w danym PaĔstwie Czáonkowskim. NiezaleĪnie od powyĪszego, oferta publiczna Akcji Oferowanych
we WáaĞciwym PaĔstwie Czáonkowskim moĪe zostaü równieĪ przeprowadzona w kaĪdym czasie w ramach
nastĊpujących wyáączeĔ przewidzianych w Dyrektywie Prospektowej, jeĪeli zostaáy one uwzglĊdnione
w implementacji tej dyrektywy przyjĊtej przez dane WáaĞciwe PaĔstwo Czáonkowskie:
-

osobom prawnym, które są uprawnione lub uregulowane do dziaáania na rynkach finansowych i których
jedynym celem dziaáalnoĞci jest inwestowanie w papiery wartoĞciowe,

-

osobom prawnym, które zgodnie z ich ostatnimi rocznymi lub skonsolidowanymi sprawozdaniami
finansowymi speániają co najmniej dwa z nastĊpujących trzech kryteriów: (i) Ğrednia liczba pracowników
w ciągu roku finansowego wynosi mniej niĪ 250, (ii) caákowity bilans nie przekracza 43.000.000 EUR,
a (iii) roczny obrót netto nie przekracza 50.000.000 EUR,

-

oferta dokonywana przez Subemitentów, skierowana do mniej niĪ 100 osób fizycznych lub prawnych
(z wyáączeniem inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej), pod warunkiem
uprzedniego uzyskania zgody na taką ofertĊ od Gáównego MenedĪera Oferty, lub

-

w innych okolicznoĞciach, o których mowa w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej,

o ile taka oferta Akcji Oferowanych nie spowoduje wymogu opublikowania przez SpóákĊ lub Subemitentów
prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej.
Dla potrzeb niniejszego postanowienia wyraĪenie „oferowanie publicznie” oznacza obwieszczenie w dowolnej
formie i dowolnymi Ğrodkami, przedstawiające wystarczające informacje w sprawie warunków oferty
i oferowanych papierach wartoĞciowych, w celu umoĪliwienia inwestorowi decyzji o nabyciu lub subskrypcji
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takich papierów wartoĞciowych, z uwzglĊdnieniem róĪnic wystĊpujących w poszczególnych WáaĞciwych

PaĔstwach Czáonkowskich wynikających ze sposobów implementacji Dyrektywy Prospektowej w danym
PaĔstwie Czáonkowskim, natomiast „Dyrektywa Prospektowa” oznacza DyrektywĊ 2003/71/WE i obejmuje
wszystkie Ğrodki sáuĪące jej wdroĪeniu w poszczególnych WáaĞciwych PaĔstwach Czáonkowskich.
Wielka Brytania
KaĪdy z Subemitentów záoĪyá oĞwiadczenie, zapewnienie i zobowiązanie, Īe (i) przekazywaá i bĊdzie
przekazywaá wszelkie zaproszenia i zachĊty do inwestycji (w rozumieniu pkt. 21 Brytyjskiej Ustawy o Nadzorze
nad Rynkami (Financial Services and Markets Act) („FSMA”) uzyskane w związku z emisją lub sprzedaĪą
Akcji Oferowanych w okolicznoĞciach, w których spóáki nie bĊdą dotyczyü przepisy pkt. 21(1) FSMA,
oraz (ii) przestrzegaá i bĊdzie przestrzegaá wszystkich przepisów FSMA dotyczących czynnoĞci Subemitenta
w związku z Akcjami Oferowanymi dokonywanych w Wielkiej Brytanii, z jej terytorium lub w inny sposób
w związku z Wielką Brytanią.
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INFORMACJE DODATKOWE

Biegli rewidenci
KPMG Audyt Sp. z o.o., niezaleĪni biegli rewidenci, z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa,
ul. Cháodna 51) przeprowadziá badanie Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz wydaá opiniĊ z badania powyĪszego sprawozdania
finansowego. Ponadto, KPMG Audyt Sp. z o.o. dokonaá równieĪ przeglądu Niezbadanego Póárocznego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres szeĞciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2007
i 2008 roku oraz sporządziá raport z tego przeglądu. KPMG Audyt Sp. z o.o. sporządziá raport o Niezbadanych
Skonsolidowanych Informacjach Finansowych Pro Forma zgodnie z postanowieniami Zaáącznika 2
do Rozporządzenia w Sprawie Prospektu, które obejmuje niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat
pro forma Grupy za rok obrotowy zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. oraz noty objaĞniające.
KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listĊ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ finansowych
pod numerem 458. W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. badanie Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego przeprowadziá Michaá Karwatka (nr ewidencyjny 10176/7521).
Ponadto, Deloitte Audyt Sp. z o.o., niezaleĪni biegli rewidenci, z siedzibą w Warszawie (00-549 Warszawa,
ul. PiĊkna 18) przeprowadziá badanie Zbadanego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Elektrowni
Kozienice za lata zakoĔczone 31 grudnia 2005, 2006 i 2007 roku oraz dokonaá przeglądu Niezbadanego
Póárocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Elektrowni Kozienice za okres szeĞciu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2007 i 2008 roku. Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listĊ podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaĔ finansowych pod numerem 73. W imieniu Deloitte Audyt Sp. z o.o.
badanie sprawozdania finansowego przeprowadziá Piotr Sokoáowski (nr ewidencyjny 9752/7281).
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., niezaleĪni biegli rewidenci, z siedzibą w Warszawie (00-638 Warszawa,
al. Armii Ludowej 14) przeprowadziá badanie statutowego jednostkowego i statutowego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy zakoĔczony 31 grudnia 2005 r. PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. jest wpisany na listĊ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ finansowych pod numerem
114. W imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. badanie sprawozdaĔ finansowych przeprowadziá
Piotr WaliĔski (nr ewidencyjny 4254/5054). Sprawozdania finansowe badane przez PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. nie są zaáączone do niniejszego Prospektu.
Konflikt interesów osób fizycznych i prawnych zaangaĪowanych w OfertĊ
Krajowy Wspóázarządzający Ofertą
Krajowym Wspóázarządzającym Ofertą jest Dom Maklerski BZ WBK S.A., z siedzibą w Poznaniu,
pl. WolnoĞci 15, który jest powiązany ze Spóáką w zakresie wynikającym z umowy na Ğwiadczenie na rzecz
ENEA usáug z zakresu doradztwa w procesie upublicznienia Spóáki. Wynagrodzenie Krajowego
Wspóázarządzającego Ofertą jest powiązane z wielkoĞcią Ğrodków uzyskanych z emisji. W związku
z powyĪszym, Krajowy Wspóázarządzający Ofertą jest zainteresowany jak najwiĊksza liczbą sprzedanych
Akcji Oferowanych.
Globalny Koordynator
Globalnym Koordynatorem jest Credit Suisse Securities (Europe) Limited, z siedzibą w Londynie, który jest
powiązany ze Spóáką w zakresie wynikającym z umowy na Ğwiadczenie na rzecz ENEA usáug z zakresu
doradztwa w procesie upublicznienia Spóáki. Wynagrodzenie Globalnego Koordynatora jest powiązane
z wielkoĞcią Ğrodków uzyskanych z emisji. W związku z powyĪszym Globalny Koordynator jest zainteresowany
jak najwiĊksza liczbą sprzedanych Akcji Oferowanych.
Doradca Prawny
Usáugi prawne na rzecz Spóáki w związku z Ofertą Ğwiadczy kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges –
Paweá Rymarz Spóáka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 – w zakresie prawa
polskiego oraz Weil, Gotshal & Manges z siedzibą w Londynie przy One South Place, London EC2M 2WG,
Wielka Brytania – w zakresie prawa angielskiego oraz amerykaĔskiego. Ponadto kancelaria prawna Weil,
Gotshal & Manges – Paweá Rymarz Spóáka komandytowa Ğwiadczy inne usáugi prawne na rzecz Spóáki
w zakresie prowadzonej przez nią dziaáalnoĞci gospodarczej na podstawie odpowiednich umów o Ğwiadczenie
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usáug
prawnych. Wynagrodzenie Doradcy
Prawnego nie jest powiązane z wielkoĞcią Ğrodków uzyskanych


z emisji.
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DOKUMENTY
UDOSTĉPNIONE DO WGLĄDU


NastĊpujące dokumenty: (i) Statut Spóáki; (ii) odpis z KRS Spóáki; (iii) uchwaáa w sprawie podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze emisji Akcji Oferowanych; (iv) uchwaáa w sprawie ubiegania siĊ
o dopuszczenie Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, dematerializacji Akcji oraz
Praw do Akcji oraz upowaĪnienia do zawarcia umowy z KDPW; (v) Zbadane Sprawozdania Finansowe,
Niezbadane Sprawozdania Finansowe oraz Niezbadane Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma;
oraz (vi) jednostkowe sprawozdania finansowe Spóáki za ostatnie dwa lata obrotowe sporządzone zgodnie
z Polskimi Standardami RachunkowoĞci (PSR), bĊdą udostĊpnione do publicznej wiadomoĞci w okresie
waĪnoĞci niniejszego Prospektu na stronie internetowej Spóáki: www.enea.pl oraz w siedzibie Spóáki,
w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 11 (tel.: +48 61 856 10 00, faks: +48 61 856 11 17), w zwykáych
godzinach pracy, tj. od 9:00 do 16:00. Ponadto niniejszy Prospekt, wraz z aneksami, bĊdzie udostĊpniony
do publicznej wiadomoĞci na stronie internetowej Spóáki: www.enea.pl, na stronie Oferującego:
www.dmbzwbk.pl oraz na stronie GPW: www.gpw.pl, jak równieĪ w formie drukowanej w nastĊpujących
miejscach:
-

w siedzibie Spóáki, w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 11 (tel.: +48 61 856 10 00, faks: +48 61 856 11
17); oraz

-

w siedzibie Koordynatora Oferty Krajowej w Poznaniu, przy pl. WolnoĞci 15.
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OĝWIADCZENIA
OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

OĞwiadczenie Spóáki
Spóáka bĊdąc odpowiedzialna za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie, niniejszym oĞwiadcza,
zgodnie z najlepszą wiedzą i przy doáoĪeniu naleĪytej starannoĞci, Īe w niniejszym Prospekcie przedstawione
zostaáy informacje prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominiĊto niczego, co mogáoby
wpáywaü na jego znaczenie.

_______________________________
Paweá Mortas
Prezes Zarządu
_______________________________

_______________________________

Marek Hermach

Czesáaw Koltermann

Czáonek Zarządu

Czáonek Zarządu
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OĞwiadczenie Doradcy Prawnego 
Dziaáając w imieniu kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges – Paweá Rymarz sp. k. oĞwiadczam, iĪ zgodnie
z moją najlepszą wiedzą i przy doáoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü taki stan, informacje zawarte
w czĊĞciach niniejszego Prospektu, za które kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweá Rymarz sp. k.
jest odpowiedzialna, tj. w nastĊpujących czĊĞciach Prospektu: (i) w Rozdziale „Otoczenie regulacyjne”,
(ii) w Rozdziale „Rynek papierów wartoĞciowych w Polsce”, (iii) w Rozdziale „Opodatkowanie”
oraz (iv) w Rozdziale „Informacje dodatkowe”, w Punkcie „Doradca prawny”, są prawdziwe, rzetelne i zgodne
ze stanem faktycznym oraz w czĊĞciach tych nie pominiĊto niczego, co mogáoby wpáywaü na ich znaczenie.
Weil, Gotshal & Manges – Paweá Rymarz sp. k.

_______________________________
Paweá Zdort
Prokurent
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OĞwiadczenie Krajowego Wspóázarządzającego

Ofertą
Dziaáając w imieniu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oĞwiadczamy, iĪ zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przy doáoĪeniu naleĪytej starannoĞci by zapewniü taki stan, informacje zawarte w czĊĞciach niniejszego
Prospektu, za które Dom Maklerski BZ WBK S.A. jest odpowiedzialny, tj. w nastĊpujących czĊĞciach
Prospektu: (i) w „Podsumowaniu”, w Punkcie „Podsumowanie warunków Oferty”, oraz (ii) w Rozdziale
„Warunki Oferty”, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w czĊĞciach tych nie pominiĊto
niczego, co mogáoby wpáywaü na ich znaczenie.

_______________________________

_______________________________

Ryszard CzerwiĔski

Jacek Idczak

Wiceprezes Zarządu

Czáonek Zarządu
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DEFINICJE

Definicje i objaĞnienia skrótów
Akcje

Wszystkie akcje Emitenta (lub ich czĊĞü) istniejące zarówno
w przeszáoĞci, jak i te które powstaną po zarejestrowaniu podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego.

Akcje Oferowane

149.237.382 akcji zwykáych na okaziciela serii C, o wartoĞci nominalnej
1 PLN kaĪda, oferowanych przez SpóákĊ w Ofercie oraz wprowadzanych
do obrotu regulowanego zgodnie z niniejszym Prospektem.

Akcje Serii A

295.987.473 akcji zwykáych na okaziciela serii A, o wartoĞci nominalnej
1 PLN kaĪda, wprowadzanych do obrotu regulowanego zgodnie
z niniejszym Prospektem.

Akcje Serii B

41.638.955 akcji imiennych serii B o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda.

Akcje Pracownicze

Akcje Serii B.

Akcjonariusze

Akcjonariusze Spóáki.

AmerykaĔska Ustawa o
Papierach WartoĞciowych

AmerykaĔska ustawa o papierach wartoĞciowych z 1933 r., ze zmianami.

Aneks Cenowy

Aneks cenowy, w drodze którego zostaną podane do publicznej
wiadomoĞci do dnia 4 listopada 2008 r. miĊdzy innymi wartoĞü ksiĊgowa
na jedną AkcjĊ po przeprowadzeniu Oferty.

ARE

Agencja Rynku Energii S.A., spóáka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

AUTO-STYL

Zakáad Handlowo-Usáugowy AUTO-STYL Zielonogórskich Zakáadów
Elektroenergetycznych S.A. Sp. z o.o., spóáka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Zielonej Górze.

BHU

BHU S.A., spóáka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

BUT

Energetyka PoznaĔska Biuro Usáug Technicznych S.A., spóáka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu.

Doradca Prawny, WGM

Weil, Gotshal & Manges – Paweá Rymarz Sp. k., spóáka komandytowa
z siedzibą w Warszawie.

Dyrektywa 2001/77/WE

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnĊtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Ĩródeá odnawialnych.

Dyrektywa 2003/54/WE

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnĊtrznego
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywĊ 96/92/WE.

Dyrektywa 2003/87/WE

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 paĨdziernika 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziaáami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywĊ Rady
96/61/WE.

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
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 EFET



European Federation of Energy Traders (Europejskie Stowarzyszenie
PrzedsiĊbiorstw Zajmujących siĊ Handlem Energią). DziaáalnoĞü
prowadzona przez EFET ma na celu poprawĊ warunków obrotu energią
na rynku europejskim. Do zadaĔ EFET naleĪy m.in. wspieranie rozwoju
europejskiego rynku hurtowego handlu energią. EFET zrzesza okoáo
80 przedsiĊbiorstw związanych z energetyką. Strona internetowa tej
organizacji to www.efet.org.

Elektrownia, Elektrownia
Kozienice

Elektrownia „Kozienice” S.A., spóáka akcyjna z siedzibą w ĝwierĪach
Górnych.

Elektrownie Wodne

Elektrownie Wodne Sp. z o.o., spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
z siedzibą w SamociąĪku.

Emitent, ENEA, Spóáka

ENEA S.A., spóáka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

ENEA Operator, Operator

ENEA Operator Sp. z o.o., spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
z siedzibą w Poznaniu.

ENERGOBUD Gorzów

Zakáad Remontowo-Budowlany „ENERGOBUD” Sp. z o.o., spóáka z
ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

ENERGOBUD Leszno

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug
ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o. spóáka
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Gronówku.

Energetycznych
z ograniczoną

ENERGOBUD PoznaĔ

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug
ENERGOBUD PoznaĔ Sp. z o.o., spóáka
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Poznaniu.

Energetycznych
z ograniczoną

ENEOS

ENEOS Sp. z o.o., spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą
w Szczecinie.

Energomiar

ENERGOMIAR Sp. z o.o., spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
z siedzibą w Poznaniu.

EnergoPartner

EnergoPartner Sp. z o.o., spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
z siedzibą w Poznaniu.

EWiNN

Energetyka Wysokich i NajwyĪszych NapiĊü EWiNN Sp. z o.o., spóáka
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Poznaniu.

Gieáda, GPW, Gieáda Papierów
WartoĞciowych

Gieáda Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.

Globalny Koordynator,
Wyáączny Prowadzący KsiĊgĊ
Popytu, Gáówny MenedĪer
Oferty

Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

Grupa ENEA, Grupa, Grupa
Kapitaáowa

Grupa kapitaáowa obejmująca SpóákĊ i jej spóáki zaleĪne podlegające
konsolidacji.

GUS

Gáówny Urząd Statystyczny.

Inwestorzy Detaliczni

Inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne) bĊdący rezydentami
w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.
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 IRiESD



Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, o której mowa
w art. 9g Prawa Energetycznego.

IRiESP

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyáowej, o której mowa
w art. 9g Prawa Energetycznego.

KC, Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.,
Nr 16, poz. 93, z póĨniejszymi zmianami).

KDPW, Depozyt, Krajowy
Depozyt

Krajowy Depozyt
w Warszawie.

KDT

Umowy dáugoterminowe sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej, które
byáy zawierane w latach ’90 pomiĊdzy Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi
S.A.
(obecnie
PGE
Polska
Grupa
Energetyczna S.A.) i polskimi wytwórcami energii elektrycznej.

Krajowi Inwestorzy
Instytucjonalni

Posiadający siedzibĊ w Polsce: inwestorzy kwalifikowani,
w porozumieniu art. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz podmioty
zarządzające cudzym pakietem papierów wartoĞciowych na zlecenie
(asset management), którzy wezmą udziaá w procesie budowy KsiĊgi
Popytu i którzy zostaną wpisami na ListĊ WstĊpnego Przydziaáu
z wyáączeniem Inwestorów BranĪowych.

Kodeks Pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r.,
Nr 21, poz. 94, z póĨniejszymi zmianami).

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego, która na podstawie Ustawy o Nadzorze
Finansowym zastąpiáa KomisjĊ Papierów WartoĞciowych i Gieád
(KPWiG).

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postĊpowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296, z póĨniejszymi zmianami).

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

KSH, Kodeks Spóáek
Handlowych

Ustawa z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. – Kodeks spóáek handlowych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z póĨniejszymi zmianami).

MenedĪer Stabilizujący

Globalny Koordynator, który bĊdzie nabywaá PDA lub Akcje Oferowane
na GPW w celu stabilizacji ich kursu na zasadach okreĞlonych
w niniejszym Prospekcie oraz w Rozporządzeniu w Sprawie Stabilizacji.

MSSF UE

MiĊdzynarodowe
Standardy
SprawozdawczoĞci
zatwierdzone przez UniĊ Europejską.

Niezbadane Skonsolidowane
Informacje Finansowe Pro
Forma

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma obejmujące
niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma Grupy
za rok obrotowy zakoĔczony 31 grudnia 2007 r., niezbadane
skonsolidowane informacje finansowe dotyczące segmentów dziaáalnoĞci
za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. oraz noty objaĞniające.

NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spóáki.

Okres Stabilizacji

Okres nie dáuĪszy niĪ 30 dni począwszy od pierwszego notowania PDA
na GPW.
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Papierów

WartoĞciowych

S.A.

z

siedzibą

Finansowej

 Opcja Stabilizacyjna



Postanowienie, zgodnie z którym MenedĪer Stabilizacyjny jest
uprawniony do przeniesienia na SpóákĊ do 15% PDA albo Akcji
Oferowanych,
w
Transzach
Inwestorów
Instytucjonalnych
(z wyáączeniem EBOiR) oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych,
które MenedĪer Stabilizacyjny nabyá na rynku w celu wykonania
transakcji stabilizacyjnych.

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 60, z póĨniejszymi zmianami).

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (wczeĞniej Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.).

PKP Cargo

PKP Cargo S.A., spóáka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z póĨniejszymi zmianami).

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z póĨniejszymi zmianami).

Prawo Ochrony ĝrodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Ğrodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150).

Prawo UpadáoĞciowe
i Naprawcze

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadáoĞciowe i naprawcze
(Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535, z póĨniejszymi zmianami).

Prawo ZamówieĔ Publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

Prezes UOKiK

Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes URE

Prezes UrzĊdu Regulacji Energetyki.

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy Prospekt sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia
w Sprawie Prospektu.

Ponadzakáadowy Ukáad
Zbiorowy Pracy (PUZP)

Ponadzakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysáu
Energetycznego zawarty w dniu 13 maja 1993 r. i wpisany do rejestru
Ponadzakáadowych Ukáadów Zbiorowych w dniu 26 wrzeĞnia 1995 r.

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza Spóáki.

Regulamin GPW, Regulamin
Gieády Papierów WartoĞciowych

Regulamin Gieády Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.,
uchwalony uchwaáą Nr 1/1110/2006 Rady GPW z dnia 4 stycznia 2006 r.

Rejestr DáuĪników
Niewypáacalnych

Rejestr dáuĪników niewypáacalnych prowadzony na podstawie Ustawy
o KRS.

Rozporządzenie o Kogeneracji

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeĞnia 2007 r.
w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
Ğwiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegóáowego zakresu
obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych Ğwiadectw,
uiszczania opáaty zastĊpczej i obowiązku potwierdzania danych
dotyczących iloĞci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1314, z póĨniejszymi
zmianami).
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 Rozporządzenie o Odnawialnych
ħródáach Energii

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegóáowego zakresu obowiązków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Ğwiadectw pochodzenia, uiszczenia opáaty
zastĊpczej, zakupu energii elektrycznej i ciepáa wytworzonych
w odnawialnych Ĩródáach energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących iloĞci energii elektrycznej wytworzonych w odnawialnym
Ĩródle energii (Dz. U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969).

Rozporządzenie Rady w Sprawie
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
o kontroli koncentracji miĊdzy przedsiĊbiorstwami (Dziennik UrzĊdowy
Unii Europejskiej 29.1.2004).

Rozporządzenie Taryfowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie
szczegóáowych zasad ksztaátowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeĔ
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 895
z póĨniejszymi zmianami).

Rozporządzenie w Sprawie
Informacji BieĪących
i Okresowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 paĨdziernika 2005 r.
w sprawie informacji bieĪących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartoĞciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209,
poz. 1744).

Rozporządzenie w Sprawie
KPRU

Rozporządzenie z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjĊcia Krajowego
Planu Rozdziaáu UprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla na lata
2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Rozporządzenie w Sprawie
Prospektu

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wykonujące dyrektywĊ 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
wáączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych
oraz rozpowszechniania reklam.

Rozporządzenie w Sprawie
Stabilizacji

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
wykonujące DyrektywĊ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do zwolnieĔ dla programów odkupu i stabilizacji
instrumentów finansowych

SN

Sąd NajwyĪszy.

Statut

Statut Spóáki.

Szczegóáowe Zasady Dziaáania
KDPW

Zaáącznik do Uchwaáy Nr 79/98 Zarządu KDPW z dnia 29 stycznia
1998 r. z póĨniejszymi zmianami.

Szczegóáowe Zasady Obrotu
Gieádowego

Zaáącznik do Uchwaáy Nr 4/2006 Zarządu GPW z dnia 10 stycznia
2006 r.

TGE, Towarowa Gieáda Energii

Towarowa Gieáda Energii S.A., spóáka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Transza Krajowych Inwestorów
Instytucjonalnych

Transza Akcji Oferowanych przeznaczona dla Krajowych Inwestorów
Instytucjonalnych.

Transza Zagranicznych
Inwestorów Instytucjonalnych

Transza Akcji Oferowanych
Inwestorów Instytucjonalnych.

Transze Inwestorów
Instytucjonalnych

Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych
Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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przeznaczona

dla

Zagranicznych
oraz

Transza

 Umowa KDT z 12 wrzeĞnia



1997 r.

Umowa na dostawĊ mocy i energii elektrycznej z dnia 12 wrzeĞnia
1997 r.

Ustawa o Handlu
Uprawnieniami do Emisji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 281, poz. 2784).

Ustawa Kominowa

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 26, poz. 306,
z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Krajowym Rejestrze
Sądowym, Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007, Nr 168, poz. 1186).

Ustawa o Komercjalizacji
i Prywatyzacji

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Kapitaáowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitaáowym
(Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1537 z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Nadzorze Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119 z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spóákach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539
z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Podatku Akcyzowym

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2004 r., Nr 29, poz. 257, z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176,
z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654,
z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Podatku od CzynnoĞci
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 wrzeĞnia 2000 r. o podatku od czynnoĞci
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450,
z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Podatku od Spadków
i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o RachunkowoĞci

Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694, z póĨniejszymi zmianami).

Ustawa o Rozwiązaniu KDT

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów
powstaáych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem
umów dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej
(Dz. U. Nr 130, poz. 905).

277

 Ustawa o Zasadach Nabywania 
Akcji od Skarbu PaĔstwa
w Procesie Konsolidacji Sektora
Energetycznego

Ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 2007 r. o zasadach nabywania
od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1367).

WZ, Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie Spóáki.

Zagraniczni Inwestorzy
Instytucjonalni

Instytucje finansowe, w szczególnoĞci banki, domy maklerskie,
fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, zakáady ubezpieczeĔ,
podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartoĞciowych
na zlecenie (asset management), posiadający siedzibĊ poza granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej,
niebĊdący
jednoczeĞnie
osobami
amerykaĔskimi w rozumieniu Regulacji S oraz speániający kryteria
kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu Przepisu
144A.

Zakáadowy Ukáad Zbiorowy
Pracy, ZUZP

Zakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy zawarty dnia 16 grudnia 1996 r. dla
pracowników ENEA oraz spóáek zaleĪnych ENEA wpisany do rejestru
Zakáadowych Ukáadów Zbiorowych w dniu 22 kwietnia 1997 r.

Zarząd

Zarząd Spóáki.

ZE PAK

Zespóá Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., spóáka akcyjna
z siedzibą w Koninie.

ZWZ, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie Spóáki.
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SàOWNIK POJĉû BRANĩOWYCH


Biomasa

Staáe lub ciekáe substancje pochodzenia roĞlinnego lub zwierzĊcego,
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów
i pozostaáoĞci z produkcji rolnej oraz leĞnej, a takĪe przemysáu
przetwarzającego ich produkty, a takĪe czĊĞci pozostaáych odpadów,
które ulegają biodegradacji.

Elektrownia konwencjonalna

Elektrownia wytwarzająca energiĊ elektryczną na bazie spalania paliw
organicznych (wĊgiel kamienny, wĊgiel brunatny, oleje opaáowe, odpady
organiczne – biomasa, biogaz). Proces produkcji energii elektrycznej
polega na przemianie spalanego paliwa w ciepáo, które nastĊpnie poprzez
szereg przemian energetycznych zamieniane jest w energiĊ elektryczną.

Elektrownia przemysáowa

Elektrownia wytwarzająca energiĊ elektryczną gáównie na potrzeby
zakáadu przemysáowego, przy którym siĊ znajduje.

Elektrownia zawodowa

Elektrownia dostarczająca energiĊ elektryczną do ogólnej sieci
elektroenergetycznej, a za jej poĞrednictwem na potrzeby wszystkich
odbiorców.

Energia konwencjonalna

Energia powstaáa w wyniku spalania paliwa pierwotnego najczĊĞciej
w elektrowniach konwencjonalnych, niebĊdąca energią ze Ĩródeá
odnawialnych albo energią z kogeneracji.

Energia z kogeneracji

Energia powstaáa w wyniku wysokosprawnej kogeneracji.

Energia ze Ĩródeá odnawialnych,
energia odnawialna

Energia powstaáa z odnawialnych Ĩródeá energii.

Generacja wymuszona

Wytwarzanie energii elektrycznej przez jednostki wytwórcze centralnie
dysponowane wymuszone jakoĞcią i niezawodnoĞcią pracy KSE.

GPZ

Gáówny punkt zasilania, rodzaj stacji elektroenergetycznej sáuĪącej
do przetwarzania i rozdziaáu albo tylko do rozdziaáu energii elektrycznej.

GWS

Generacja wymuszona wzglĊdami sieciowymi, rodzaj usáugi systemowej.

J

DĪul, jednostka ciepáa.

Jednostka grafikowa

Zbiór rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii
elektrycznej.

Jednostka wytwórcza, JW

Opisany przez dane techniczne i handlowe wyodrĊbniony zespóá
urządzeĔ naleĪących do przedsiĊbiorstwa energetycznego, sáuĪący
do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy. Jednostka
wytwórcza obejmuje zatem takĪe transformatory blokowe oraz linie
blokowe wraz z áącznikami w miejscu przyáączenia jednostki do sieci.

Jednostka wytwórcza centralnie
dysponowana, JWCD

Jednostka wytwórcza przyáączona do sieci przesyáowej lub
koordynowanej sieci 110 kV, podlegająca centralnemu dysponowaniu
przez OSP.

Kogeneracja

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepáa uĪytkowego
wspóáspalaniu jednego paliwa pierwotnego (energii pierwotnej).

Krajowy system
elektroenergetyczny, KSE

System elektroenergetyczny na terenie Polski (sieci elektroenergetyczne
oraz przyáączone do nich urządzenia i instalacje wspóápracujące
z sieciami).
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przy

 Moc dyspozycyjna



Moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe, ubytki
okresowe, eksploatacyjne i losowe.

Moc osiągalna

Potwierdzona testami najwiĊksza moc trwaáa jednostki wytwórczej
lub wytwórcy, przy znamionowych warunkach pracy.

Moc umowna

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreĞlona w umowie
o Ğwiadczenie usáug dystrybucji, umowie sprzedaĪy, lub w umowie
kompleksowej jako wartoĞü maksymalna wyznaczona w ciągu kaĪdej
godziny okresu rozliczeniowego, ze Ğrednich wartoĞci tej mocy
rejestrowanych w okresach 15 minutowych.

NapiĊcie

RóĪnica potencjaáów elektrycznych miĊdzy dwoma punktami obwodu
elektrycznego lub pola elektrycznego.

NapiĊcie znamionowe

Maksymalne napiĊcie energii elektrycznej, jakie moĪe byü podane
w sposób trwaáy na element lub urządzenie elektrotechniczne.

ObciąĪenie podstawowe

CzĊĞü zapotrzebowania na energiĊ elektryczną, która ma charakter staáy
w czasie. Z oczywistych powodów ekonomicznych obciąĪenie to jest
pokrywane przez elektrownie mające najniĪsze koszty wytwarzania.
W Polsce są to przede wszystkim elektrownie na wĊgiel brunatny.

Odnawialne Ĩródáo energii, OZE

ħródáo wykorzystujące w procesie przetwarzania energiĊ wiatru,
promieniowania sáonecznego, geotermalną, fal, prądów i páywów
morskich, spadku rzek oraz energiĊ pozyskiwaną z biomasy, biogazu
wysypiskowego, a takĪe biogazu powstaáego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania Ğcieków albo rozkáadu skáadowych
szczątek roĞlinnych i zwierzĊcych.

Operator systemu, Operator
systemu elektroenergetycznego

Operator systemu przesyáowego elektroenergetycznego lub operator
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Operator systemu
dystrybucyjnego, OSD

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ dystrybucją energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieĪące i dáugookresowe
bezpieczeĔstwo
funkcjonowania
tego
systemu,
eksploatacjĊ,
konserwacjĊ, remonty oraz niezbĊdną rozbudowĊ sieci dystrybucyjnej,
w tym poáączeĔ z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Operator systemu przesyáowego,
OSP

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ przesyáaniem energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyáowym
elektroenergetycznym, bieĪące i dáugookresowe bezpieczeĔstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacjĊ, konserwacjĊ, remonty oraz
niezbĊdną rozbudowĊ sieci przesyáowej, w tym poáączeĔ z innymi
systemami elektroenergetycznym.

Opáata systemowa

Opáata ta, pobierana od odbiorców przez OSD na rzecz PSE-Operator,
byáa ustalona w taryfie PSE-Operator i przeniesiona w konsekwencji do
taryf spóáek dystrybucyjnych. Stawka opáaty systemowej zwana stawką
systemową byáa kalkulowana jako dwuskáadnikowa z podziaáem na:
(i) skáadnik jakoĞciowy stawki systemowej; oraz (ii) skáadnik
wyrównawczy stawki systemowej. Zgodnie z Ustawą o Rozwiązaniu
KDT od dnia 1 kwietnia 2008 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych
zaprzestali pobierania skáadników wyrównawczych. JednoczeĞnie
na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 marca
2008 r. zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie taryfowe stawka
systemowa jest nazywana obecnie stawką jakoĞciową, skalkulowaną jako
jednoskáadnikowa.
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 PJ



PetadĪul, 1 PJ = 1015 J, jednostka ciepáa.

Rezerwa mocy

MoĪliwa do wykorzystania w danym okresie zdolnoĞü jednostek
wytwórczych do wytwarzania energii elektrycznej i dostarczania jej
do sieci.

RUS

Regulacyjne usáugi systemowe, czyli rodzaj usáug systemowych
Ğwiadczonych przez wytwórców energii elektrycznej przyáączonych
do elektroenergetycznej sieci przesyáowej umoĪliwiające operatorowi
systemu
przesyáowego
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu
i bezpieczeĔstwa pracy sieci. ĝwiadczenie usáug polega na zaplanowaniu
i utrzymaniu odpowiedniej rezerwy posiadanych mocy oraz
umoĪliwieniu wykorzystania jej przez operatora systemu przesyáowego.
W zakres regulacyjnych usáug systemowych wchodzą rezerwy:
sekundowa i minutowa, rezerwa odtworzeniowa, oraz dodatkowe usáugi
takie jak regulacja napiĊcia i mocy biernej w wĊzáach wytwórczych
(ARNE) oraz praca jednostek z przeciąĪeniem lub zaniĪeniem.

Rynek bilansujący

Segment rynku energii elektrycznej, gdzie jest dokonywane bieĪące
bilansowanie zapotrzebowania na energiĊ elektryczną i wytwarzania tej
energii w KSE.

Sieü najwyĪszego napiĊcia (NN)

Sieü elektroenergetyczna przesyáowa sáuĪąca do transportowania energii
elektrycznej, w której napiĊcie jest równe lub wiĊksze od 220 kV i nie
wyĪsze niĪ 750 kV (w praktyce najczĊĞciej jest to napiĊcie 220 kV
i 400 kV; na granicy Polski z Ukrainą istnieje odcinek sieci o napiĊciu
750 kV przy czym na dzieĔ niniejszego Prospektu nie jest ona
eksploatowana).

Sieü niskiego napiĊcia (nn)

Sieü elektroenergetyczna dystrybucyjna sáuĪąca do transportowania
energii elektrycznej, w której napiĊcie jest równe lub niĪsze od 1 kV.
W Unii Europejskiej i wiĊkszoĞci krajów Ğwiata sieü niskiego napiĊcia
sáuĪy do dostarczania energii elektrycznej bezpoĞrednio odbiorcom pod
napiĊciem fazowym 230V lub miĊdzyfazowym 400V.

Sieü Ğredniego napiĊcia (SN)

Sieü elektroenergetyczna dystrybucyjna sáuĪąca do transportowania
energii elektrycznej, w której napiĊcie wynosi od 1 kV do 110 kV.

Sieü wysokiego napiĊcia (WN)

Sieü elektroenergetyczna dystrybucyjna sáuĪąca do transportowania
energii elektrycznej, w której napiĊcie wynosi 110 kV.

Sieci

Poáączone i wspóápracujące ze sobą instalacje sáuĪące do przesyáania
i dystrybucji energii elektrycznej.

Sprzedawca z urzĊdu

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne posiadające koncesjĊ na obrót energią
elektryczną, Ğwiadczące usáugi kompleksowe odbiorcom zuĪywającym
energiĊ na potrzeby gospodarstw domowych, niekorzystającym z prawa
wyboru sprzedawcy, na postawie umowy obejmującej zarówno sprzedaĪ
jak i dystrybucjĊ energii elektrycznej, zgodnie z Dyrektywą 2003/54/WE.

Stacja elektroenergetyczna

Zespóá urządzeĔ elektroenergetycznych wraz z budowlami, sáuĪący
do rozdzielania energii elektrycznej (rozdzielnia), jej przetwarzania
(stacja transformatorowa) lub obu celów jednoczeĞnie.

Stacja kubaturowa

Stacja elektroenergetyczna z urządzeniami zabudowanymi w budynku.

Stacja sáupowa

Stacja elektroenergetyczna, w której urządzenia są zabudowane na sáupie.
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 ĝwiadectwo pochodzenia



Dokument
potwierdzający
wytworzenie
energii
elektrycznej
w odnawialnym Ĩródle energii, który wydaje Prezes URE na wniosek
wytwórcy, záoĪony za poĞrednictwem wáaĞciwego operatora systemu
elektroenergetycznego.

ĝwiadectwo pochodzenia
z kogeneracji

Dokument
potwierdzający
wytworzenie
energii
elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji, który wydaje Prezes URE na wniosek
przedsiĊbiorstwa energetycznego zajmującego siĊ wytwarzaniem energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, záoĪony za poĞrednictwem
wáaĞciwego operatora systemu elektroenergetycznego.

TPA, third party access

Zasada swobodnego wyboru sprzedawcy, zasada umoĪliwiająca
indywidualne i swobodne wybieranie sprzedawcy energii.

Transformator

Urządzenie elektrotechniczne sáuĪące do przenoszenia energii
elektrycznej prądu zmiennego drogą indukcji z jednego obwodu
elektrycznego do drugiego. Transformator jest urządzeniem sáuĪącym
równieĪ do przetwarzania napiĊcia zmiennego na napiĊcie o podobnym
przebiegu czasowym ale i innej wartoĞci np. przetworzeniu napiĊcia
110 kV na 6, 15, 20 i 30 kV albo z 20, 15 i 6 kV na 230/400 kV.

Usáugi systemowe

Usáugi Ğwiadczone na rzecz OSP niezbĊdne do zapewnienia przez tego
operatora,
prawidáowego
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego, niezawodnoĞci jego pracy i utrzymywania
parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej.

Wysokosprawna kogeneracja

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepáa uĪytkowego w kogeneracji,
które zapewnia oszczĊdnoĞü paliwa pierwotnego (energii pierwotnej)
zuĪywanej w:
a) jednostce kogeneracji w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 10%
w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepáa w ukáadach
rozdzielonych o referencyjnych wartoĞciach sprawnoĞci dla wytwarzania
rozdzielonego;
b) jednostce kogeneracji o mocy osiągalnej elektrycznej poniĪej 1 MW
w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepáa w ukáadach
rozdzielonych o referencyjnych wartoĞciach sprawnoĞci dla wytwarzania
rozdzielonego.
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Opinia
z badania skonsolidowanego


ENEA S.A za 2007, 2006 i 2005 r.

sprawozdania

finansowego

Grupy

Kapitaáowej

OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA
Dla Zarządu ENEA S.A.
Wprowadzenie
PrzeprowadziliĞmy badanie zaáączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitaáowej ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Grupa Kapitaáowa”), na które skáadają siĊ
skonsolidowane bilanse sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 2006 r. oraz 2005 r.,
skonsolidowane rachunki zysków i strat, skonsolidowane zestawienia zmian w kapitaáach wáasnych,
skonsolidowane rachunki przepáywów pieniĊĪnych za lata obrotowe koĔczące siĊ w tych dniach oraz
opis znaczących zasad rachunkowoĞci i inne informacje objaĞniające.

OdpowiedzialnoĞü Zarządu
Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentacjĊ tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoĞci Finansowej, które zostaáy zatwierdzone przez UniĊ Europejską i innymi
obowiązującymi przepisami. OdpowiedzialnoĞü ta obejmuje: zaprojektowanie, wdroĪenie
i utrzymanie kontroli wewnĊtrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją
sprawozdania finansowego wolnego od nieprawidáowoĞci powstaáych wskutek celowych dziaáaĔ lub
báĊdów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowoĞci, a takĪe dokonywanie
szacunków ksiĊgowych stosownych do zaistniaáych okolicznoĞci.

OdpowiedzialnoĞü Biegáego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyraĪenie opinii o tym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przeprowadziliĞmy stosownie do norm wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez
Krajową RadĊ Biegáych Rewidentów w Polsce oraz MiĊdzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej. Regulacje te nakáadają na nas obowiązek postĊpowania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskaü racjonalną pewnoĞü, Īe
skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawidáowoĞci.
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Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania
zaleĪy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidáowoĞci sprawozdania
finansowego na skutek celowych dziaáaĔ lub báĊdów. Przeprowadzając ocenĊ tego ryzyka, bierzemy
pod uwagĊ kontrolĊ wewnĊtrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania
finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okolicznoĞci procedur badania, nie zaĞ w celu
wyraĪenia opinii na temat skutecznoĞci dziaáania kontroli wewnĊtrznej w jednostce. Badanie obejmuje
równieĪ ocenĊ odpowiednioĞci stosowanych zasad rachunkowoĞci, zasadnoĞci szacunków dokonanych
przez Zarząd oraz ocenĊ ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. WyraĪamy przekonanie, Īe
uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawĊ do wyraĪenia
przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zaáączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.
przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjĊ majątkową i finansową Grupy Kapitaáowej na dzieĔ 31 grudnia
2007 r., 31 grudnia 2006 r. i na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. oraz wyniki finansowe i przepáywy pieniĊĪne
za lata obrotowe koĔczące siĊ w tych dniach, zostaáo sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci Finansowej, które zostaáy
zatwierdzone przez UniĊ Europejską.

.......................................................
Biegáy rewident nr 10176/7521
Michaá Karwatka

..........................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Cháodna 51, 00-867 Warszawa
Biegáy rewident nr 90061/7541
Marek GajdziĔski, Czáonek Zarządu

PoznaĔ, 3 czerwca 2008 r.
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Skonsolidowany bilans
Na dzieĔ
Nota

31 grudnia
2007

31 grudnia
2006

31 grudnia
2005

7 871 161

5 316 272

5 374 535

13 366

10 290

9 545

AKTYWA
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe

6

UĪytkowanie wieczyste gruntów
WartoĞci niematerialne

7

40 518

25 736

32 930

NieruchomoĞci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane
metodą praw wáasnoĞci

8

4 332

-

-

9

5 207

5 060

5 189

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej
przez rachunek zysków i strat

10

14 981

9 405

13 047

10

1 379

1 617

1 606

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

11

129

104

113

7 951 073

5 368 484

5 436 965

Aktywa obrotowe
Zapasy

13

149 065

44 255

40 740

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

11

715 110

624 984

598 731

ĝwiadectwa pochodzenia energii

24

NaleĪnoĞci z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego

-

-

5 124

7 531

2 845

663

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

10

3 292

3 568

-

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

10

49 323

-

-

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

14

940 792

351 719

63 783

1 865 113

1 027 371

709 041

9 816 186

6 395 855

6 146 006

Razem aktywa

Skonsolidowany bilans naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Na dzieĔ
Nota
KAPITAà WàASNY
Kapitaá wáasny przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej

31 grudnia
2007

31 grudnia
2006

31 grudnia
2005

368 170

368 170

Kapitaá zakáadowy

15

494 796

Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną

15

1 801 078

-

-

Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji

19

901 110

901 110

901 110

Zyski zatrzymane

15
15

Udziaáy mniejszoĞci
Razem kapitaá wáasny

3 566 227

3 088 596

2 926 242

6 763 211

4 357 876

4 195 522

3 164

6 002

5 032

6 766 375

4 363 878

4 200 554

184 376

30 987

23 194
100

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania dáugoterminowe
Kredyty i poĪyczki

17

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania

16

19

100

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego

21

453

148

6

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych

18

684 593

621 142

581 503

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego

22

170 747

362 826

398 081

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych

23

335 766

201 169

184 896

Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i obciąĪenia

25

11 236

860

2 483

1 387 190

1 217 232

1 190 263

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i poĪyczki

17

69 244

26 559

107 913

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania

16

787 702

575 782

552 273

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego

21

296

68

257

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych

18

28 426

26 077

24 912

22 945

66 540

1 864

62 116

60 217
-

Zobowiązania z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia
akcji

23

102 023

19

514 920

-

Rezerwa na Ğwiadectwa pochodzenia energii

24

66 638

5 123

-

Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i inne obciąĪenia

25

70 427

52 480

7 753

1 662 621

814 745

755 189

Razem zobowiązania

3 049 811

2 031 977

1 945 452

Razem kapitaá wáasny i zobowiązania

9 816 186

6 395 855

6 146 006

Skonsolidowany bilans naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
12 miesiĊcy zakoĔczonych
31 grudnia
Nota
Przychody ze sprzedaĪy
Podatek akcyzowy

2007

2006

2005

5 508 919

5 383 742

4 614 659

(63 115)

-

-

Przychody ze sprzedaĪy netto

26

5 445 804

5 383 742

4 614 659

Pozostaáe przychody operacyjne

29

69 020

52 304

33 204

Amortyzacja

27

(470 557)

(403 464)

(398 341)

27,28

(626 981)

(491 541)

(478 540)

ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów

27

(467 631)

(170 194)

(158 822)

Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy

27

(2 644 120)

(2 826 508)

(2 330 546)

Usáugi przesyáowe

27

(806 395)

(958 135)

(897 791)

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

Inne usáugi obce

27

(187 831)

(142 805)

(153 632)

Podatki i opáaty

27

(154 539)

(124 671)

(119 863)

(7 149)

(13 421)

(21 647)

(73 280)

(74 463)

(39 515)

76 341

230 844

49 166

Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Pozostaáe koszty operacyjne

29

Zysk operacyjny
Koszty finansowe

31

(12 387)

(15 811)

(17 908)

Przychody finansowe

30

44 982

34 639

21 109

Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw wáasnoĞci
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

32

Zysk netto okresu sprawozdawczego

147

(129)

79

109 083

249 543

52 446

412 593

(45 096)

(15 633)

521 676

204 447

36 813

521 514

203 636

36 289

162

811

524

Z tego:
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
przypadający na udziaáy mniejszoĞci

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy Jednostki Dominującej
ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych
34

Zysk netto na akcjĊ (w zá na jedną akcjĊ)
Zysk rozwodniony na akcjĊ (w zá na jedną akcjĊ)

521 514

203 636

36 289

250 042 308

221 594 900

221 594 900

2,09

0,92

0,16

2,09

0,92

0,16
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wáasnym
Kapitaá
PrzeszaKapitaá
z nadwyĪki
Kapitaá
Przypadacowanie
Kapitaá
związany
Zyski
ceny
Nota zakáadowy
jące na
kapitaáu zakáadowy emisyjnej z páatnoĞcia- zatrzymane
(wartoĞü
udziaáy
zakáadorazem nad wartoĞcią mi w formie
nominalna)
mniejszoĞci
wego
akcji
nominalną
akcji

Stan na
1 stycznia 2007 r.
Zysk netto okresu
sprawozdawczego
Wycena aktywów
finansowych
dostĊpnych do
sprzedaĪy
Suma zysków i strat
rozpoznanych
w okresie
Dywidendy
33
PodwyĪszenie
kapitaáu
zakáadowego

221 595

146 575

368 170

-

901 110

3 088 596
521 514

6 002 4 363 878
162

1 552
523 066
(45 435)
126 626

126 626

Razem
kapitaá
wáasny

521 676

1 552
162
(805)

1 801 078

523 228
(46 240)
1 927 704

Zmiana struktury
wáasnoĞciowej
Stan na
31 grudnia 2007 r.

348 221

146 575

494 796

1 801 078

901 110

3 566 227

3 164 6 766 375

Stan na
1 stycznia 2006 r.

221 595

146 575

368 170

-

901 110

2 926 242

5 032 4 200 554

(2 195)

Zysk netto okresu
sprawozdawczego
Suma zysków i strat
rozpoznanych
w okresie

203 636

Dywidendy

811

(2 195)

204 447

203 636

811

204 447

(41 282)

(46)

(41 328)

205

205

Zmiana struktury
wáasnoĞciowej
Stan na
31 grudnia 2006 r.

221 595

146 575

368 170

-

901 110

3 088 596

6 002 4 363 878

Stan na
1 stycznia 2005 r.

221 595

146 575

368 170

-

901 110

2 899 954

4 889 4 174 123

Zysk netto okresu
sprawozdawczego
Suma zysków i strat
rozpoznanych
w okresie
Dywidendy
Stan na
31 grudnia 2005 r.

221 595

146 575

368 170

-

901 110

36 289

524

36 813

36 289

524

36 813

(10 001)

(381)

(10 382)

2 926 242

5 032 4 200 554
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Skonsolidowany rachunek przepáywów pieniĊĪnych
12 miesiĊcy zakoĔczonych
31 grudnia
Nota
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej
Zysk netto okresu sprawozdawczego

2007

2006

2005

521 676

204 447

36 813

Korekty:
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat

32

(412 593)

45 096

15 633

Amortyzacja

27

470 557

403 464

398 341

7 149

13 421

21 647

(1 683)

(172)

(9 241)

Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów

trwaáych

Zysk na sprzedaĪy aktywów finansowych
Koszty z tytuáu odsetek
Przychody z tytuáu odsetek
Udziaá w stratach/(zyskach) jednostek stowarzyszonych

9 316

4 339

14 898

(43 963)

(33 387)

(21 090)
(79)

(147)

129

(1 497)

(2)

(58)

2 869

(3 332)

2 577

30 008

429 556

422 628

Odsetki zapáacone

(9 261)

(4 301)

(17 095)

Odsetki otrzymane

47 484

22 844

23 976

(130 018)

(20 396)

(24 028)

Zapasy

(2 811)

(1 655)

(4 523)

NaleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe

31 973

8 573

(37 740)

(8 921)

(11 645)

27 215

71 252

18 172

53 686

19 786

40 804

29 987

61 515

10 247

(5 124)

Zyski z tytuáu róĪnic kursowych na kredytach i poĪyczkach
Inne korekty

Podatek dochodowy zapáacony
Zmiany stanu kapitaáu obrotowego

Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Rozliczenie dochodu z tyt. dotacji i opáat przyáączeniowych
Zmiana stanu Ğwiadectw pochodzenia
Zmiana stanu rezerw
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwaáych
Wpáywy ze sprzedaĪy rzeczowych aktywów trwaáych
Nabycie jednostki zaleĪnej skorygowane o nabyte Ğrodki pieniĊĪne
Nabycie aktywów finansowych
Wpáyw ze zbycia aktywów finansowych
Inne wydatki
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci finansowej
Otrzymane kredyty i poĪyczki
Spáata kredytów i poĪyczek
Dywidendy wypáacone akcjonariuszom jednostki dominującej
Wydatki związane z páatnoĞcią zobowiązaĔ leasingu finansowego
Inne korekty
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej

17 786

73 294

2 131

190 580

137 790

65 632

650 469

769 940

507 926

(334 092)

(351 833)

(359 496)

15 182

1 539

2 963

360 305

-

(1 404)

-

(1 026)

-

191 615

1 380

1 073

(96)

(5 929)

(548)

232 914

(355 869)

(357 412)

977

54 878

21 326

(253 832)

(128 698)

(166 830)

(39 828)

(51 275)

(445)

(1 378)

(1 078)

(1 464)

(249)

38

24

(294 310)

(126 135)

(147 389)

ZwiĊkszenie netto stanu Ğrodków pieniĊĪnych
Stan Ğrodków pieniĊĪnych na początek okresu sprawozdawczego

14

589 073
351 719

287 936
63 783

3 125
60 658

Stan Ğrodków pieniĊĪnych na koniec okresu sprawozdawczego

14

940 792

351 719

63 783

Skonsolidowany rachunek przepáywów pieniĊĪnych naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü
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Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1.

Informacje ogólne

1.1. Informacje ogólne dotyczące ENEA S.A. i Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.
Nazwa (firma):

ENEA Spóáka Akcyjna

Forma prawna:

spóáka akcyjna

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Siedziba:

PoznaĔ

Adres:

ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 PoznaĔ

Numer telefonu:

(+48 61) 856 10 00

Numer faksu:

(+48 61) 856 11 17

E-mail:

enea@enea.pl

Strona internetowa:

www.enea.pl

Numer klasyfikacji statystycznej (REGON):

630139960

Numer klasyfikacji podatkowej (NIP):

777-00-20-640

ENEA S.A. (zwana dalej ”ENEA”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”), dziaáając pod nazwą Energetyka PoznaĔska S.A,
zostaáa wpisana w dniu 21 maja 2001 roku do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod
numerem KRS 0000012483.
Jedynym akcjonariuszem Jednostki Dominującej na dzieĔ sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz w okresach prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym byá Skarb PaĔstwa. Czas trwania
dziaáalnoĞci Jednostki Dominującej oraz jednostek Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. (zwana dalej „Grupa”) jest
nieograniczony.
Gáównym przedmiotem dziaáalnoĞci Grupy Kapitaáowej ENEA S.A., który podlega koncesjonowaniu, jest:



produkcja energii elektrycznej i cieplnej (Elektrownia ”Kozienice” S.A., Elektrownie Wodne Sp. z o.o.),



obrót energią elektryczną (ENEA S.A., EnergoPartner Sp. z o.o.)



przesyá energii elektrycznej (ENEA Operator Sp. z o.o.).

Na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku Grupa Kapitaáowa ENEA S.A. (Grupa Kapitaáowa) skáadaáa siĊ z jednostki dominującej
ENEA S.A., 24 spóáek zaleĪnych i jednej spóáki stowarzyszonej.
Zgodnie z Dyrektywą 2003/54/EC Unii Europejskiej oraz znowelizowaną Ustawą Prawo energetyczne na dzieĔ 1 lipca
2007 roku wyznaczony zostaá termin obowiązku uzyskania prawnej niezaleĪnoĞci operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD).
W celu wykonania powyĪszego obowiązku, ENEA S.A. zawiązaáa spóákĊ ENEA Operator Sp. z o.o., która peáni funkcjĊ
operatora systemu dystrybucyjnego. W dniu 30 czerwca 2007 roku Uchwaáą nr 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
ENEA Operator Sp. z o.o. podwyĪszyáo statutowy kapitaá zakáadowy tej spóáki z kwoty 50 tys zá do 4 678 050 tys. zá poprzez
utworzenie 46 780 tys. udziaáów. Zgodnie z powyĪszą uchwaáą wszystkie nowoutworzone udziaáy w podwyĪszonym kapitale
zakáadowym ENEA Operator Sp. z o.o. zostaáy objĊte przez ENEA S.A. w zamian za wkáad niepieniĊĪny w postaci oddziaáu
samodzielnie sporządzającego bilans, prowadzącego dziaáalnoĞü w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, stanowiącego
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zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa. Spóáka ENEA Operator Sp. z o.o. przejĊáa samodzielne prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o caáoĞü majątku wchodzącego w skáad oddziaáu.
Wydzielenie operatora sieci dystrybucyjnych umoĪliwi odbiorcom energii elektrycznej zmiany dostawcy energii, a tym
samym rozdzielenie umowy na towar, jakim jest energia i transport sieciami energetycznymi.
Zgodnie z Programem dla elektroenergetyki z dnia 3 lutego 2006 roku, prywatyzacja polskich przedsiĊbiorstw
energetycznych poprzedzona zostanie zintegrowaniem ich pionowo w cztery grupy energetyczne, skupiające w swych
strukturach kopalnie, elektrownie, dystrybutorów oraz sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom finalnym. Dnia 23 lipca
2007 roku podpisano akt notarialny, zgodnie z którym statutowy kapitaá zakáadowy ENEA S.A. zostaá podwyĪszony
z 221 595 tys. zá do 348 221 tys. zá w drodze emisji akcji. Akcje zostaáy objĊte przez Skarb PaĔstwa i zostaáy pokryte
w caáoĞci wkáadem niepieniĊĪnym w postaci 45 milionów akcji w spóáce: Elektrownia ”Kozienice” S.A. z siedzibą
w ĝwierĪach Górnych o áącznej wartoĞci godziwej 3 432 800 tys. Umowa przekazania akcji zostaáa podpisana
10 paĨdziernika 2007 r. Przedmiotem dziaáalnoĞci Elektrowni ”Kozienice” S.A. jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz
produkcja i dystrybucja ciepáa.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku statutowy kapitaá zakáadowy ENEA S.A. byá równy 348 221 tys. zá (494 796 tys. zá
po przeksztaáceniu na MSSF UE z uwzglĊdnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzieliá siĊ na 348 220 557 akcji.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu kontynuowania dziaáalnoĞci gospodarczej
w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci, nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie kontynuowania dziaáalnoĞci przez
GrupĊ Kapitaáową.

2.

Opis waĪniejszych stosowanych zasad rachunkowoĞci

NajwaĪniejsze zasady rachunkowoĞci zastosowane przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przedstawione zostaáy poniĪej. Zasady te stosowane byáy we wszystkich prezentowanych okresach w sposób
ciągáy.
2.1.

Podstawa sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia
2005 r. zostaáo sporządzone zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci Finansowej, które zostaáy
zatwierdzone przez UniĊ Europejską („MSSF UE”).
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone wedáug zasady kosztu historycznego, za wyjątkiem
aktywów finansowych wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat oraz aktywów finansowych
dostĊpnych do sprzedaĪy.
2.2.

Zasady konsolidacji

(a) Jednostki zaleĪne
Jednostki zaleĪne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolnoĞü kierowania ich polityką finansową
i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu wiĊkszoĞci ogólnej liczby gáosów w organach stanowiących. Przy
dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkĊ uwzglĊdnia siĊ istnienie i wpáyw potencjalnych praw gáosu, które
w danej chwili moĪna zrealizowaü lub zamieniü. Jednostki zaleĪne podlegają peánej konsolidacji od dnia przejĊcia nad nimi
kontroli przez GrupĊ. Przestaje siĊ je konsolidowaü z dniem ustania kontroli.
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W odniesieniu do transakcji nabycia spóáek, które nie znajdują siĊ pod wspólną kontrolą koszt przejĊcia ustala siĊ jako
wartoĞü godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitaáowych oraz zobowiązaĔ zaciągniĊtych lub
przejĊtych na dzieĔ wymiany, powiĊkszoną o koszty bezpoĞrednio związane z przejĊciem. MoĪliwe do zidentyfikowania
aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejĊte w ramach poáączenia jednostek gospodarczych
wycenia siĊ początkowo wedáug ich wartoĞci godziwej na dzieĔ przejĊcia, niezaleĪnie od wielkoĞci ewentualnych udziaáów
mniejszoĞci. NadwyĪkĊ kosztu przejĊcia nad wartoĞcią godziwą udziaáu Grupy w moĪliwych do zidentyfikowania przejĊtych
aktywach, zobowiązaniach i zobowiązaniach warunkowych, ujmuje siĊ jako wartoĞü firmy. JeĪeli koszt przejĊcia jest niĪszy
od wartoĞci godziwej aktywów, zobowiązaĔ i zobowiązaĔ warunkowych przejĊtej jednostki zaleĪnej, róĪnicĊ ujmuje siĊ
bezpoĞrednio w rachunku zysków i strat.
Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiĊdzy spóákami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane
straty równieĪ podlegają eliminacji, chyba, Īe transakcja dostarcza dowodów na utratĊ wartoĞci przez przekazany skáadnik
aktywów. Zasady rachunkowoĞci stosowane przez jednostki zaleĪne zostaáy zmienione, tam gdzie byáo to konieczne, dla
zapewnienia zgodnoĞci z zasadami rachunkowoĞci stosowanymi przez GrupĊ.

(b) Jednostki stowarzyszone
Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpáyw, lecz których nie kontroluje, co
zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby gáosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych rozlicza siĊ metodą praw wáasnoĞci i ujmuje początkowo wedáug kosztu. Inwestycja Grupy w jednostkach
stowarzyszonych obejmuje wartoĞü firmy (pomniejszoną o ewentualne skumulowane odpisy z tytuáu utraty wartoĞci),
okreĞloną w dniu nabycia.
Udziaá Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, zaĞ
jej udziaá w zmianach stanu innych kapitaáów od dnia nabycia – w innych kapitaáach. WartoĞü bilansową inwestycji koryguje
siĊ o áączne zmiany stanu kapitaáu wáasnego od dnia nabycia. Gdy udziaá Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje siĊ
równy lub wiĊkszy od udziaáu Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone
naleĪnoĞci, Grupa zaprzestaje ujmowaü dalsze straty, chyba, Īe wziĊáa na siebie obowiązki lub dokonaáa páatnoĞci w imieniu
danej jednostki stowarzyszonej.
Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiĊdzy Grupą, a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje siĊ proporcjonalnie do
udziaáu Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty równieĪ są eliminowane, chyba, Īe transakcja
dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartoĞci przekazywanego skáadnika aktywów. Zasady rachunkowoĞci stosowane
przez jednostki stowarzyszone zostaáy, tam gdzie byáo to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodnoĞci z zasadami
rachunkowoĞci stosowanymi przez GrupĊ.
2.3.

Poáączenia / nabycia jednostek gospodarczych znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą

Zasady (polityka) rachunkowoĞci
Transakcje poáączenia jednostek pod wspólną kontrolą są wyáączone spod zakresu uregulowaĔ standardów MSSF. W tej
sytuacji, zgodnie z zaleceniem zawartym w MSSF 8 „Zasady (polityka) rachunkowoĞci, zmiany wartoĞci szacunkowych
i korygowanie báĊdów”, wobec braku szczegóáowych uregulowaĔ wewnątrz MSSF, jednostka powinna sama opracowaü
odpowiednie zasady rachunkowoĞci dla tego typu transakcji.
Zgodnie z zaleceniem, Grupa przyjĊáa politykĊ rachunkowoĞci, polegającą na ujmowaniu takich transakcji wedáug wartoĞci
ksiĊgowych. PrzyjĊte zasady rachunkowoĞci są nastĊpujące:
Jednostka przejmująca rozpoznaje aktywa, kapitaáy i zobowiązania jednostki przejmowanej wedáug ich bieĪącej wartoĞci
ksiĊgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednolicenia zasad rachunkowoĞci áączonych jednostek. WartoĞü firmy oraz
ujemna wartoĞü firmy nie są rozpoznawane.
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Ewentualna róĪnica miĊdzy wartoĞcią ksiĊgową przejmowanych aktywów netto, a wartoĞcią godziwą kwoty zapáaty
w formie wyemitowanych przez jednostkĊ instrumentów kapitaáowych i/lub wydanych aktywów jest rozpoznawana
w kapitale wáasnym Grupy.
Przy zastosowaniu metody bazującej na wartoĞciach ksiĊgowych, dane porównawcze, dotyczące prezentowanych okresów
historycznych nie są przeksztaácane.
Transakcje w okresach objĊtych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Stosownie do art. 9d Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ENEA S.A. miaáa obowiązek wydzielenia
prawnie ze swoich struktur operatora systemu dystrybucyjnego, wyposaĪając go w majątek dystrybucyjny. Przekazanie
majątku nastąpiáo 30 czerwca 2007 roku w drodze wniesienia do ENEA Operator Sp. z o.o. aportu w postaci Oddziaáu
ENEA S.A. samodzielnie sporządzającego bilans, prowadzącego dziaáalnoĞü w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
stanowiącego zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Ze wzglĊdu na fakt, Īe transakcja wydzielenia dziaáalnoĞci dystrybucyjnej dotyczyáa podmiotów pod wspólną kontrolą,
a transakcje takie nie są uregulowane w MSSF 3, spóáka podjĊáa decyzjĊ o rozliczeniu tej transakcji wedáug wartoĞci
ksiĊgowych.
RóĪnica miĊdzy wartoĞcią ksiĊgową wydanych z ENEA S.A. aktywów netto a wysokoĞcią zarejestrowanego kapitaáu
ENEA Operator Sp. z o.o. skorygowaáa w jednostkowych sprawozdaniach finansowych odpowiednio wartoĞü udziaáów
ENEA S.A. oraz wartoĞü kapitaáów ENEA Operator Sp. z o.o.
Dnia 10 paĨdziernika 2007 r. ENEA S.A. w zamian za wyemitowane akcje nabyáa od Skarbu PaĔstwa 100% akcji
Elektrowni ”Kozienice” S.A. PoniewaĪ akcje obu jednostek znajdowaáy siĊ pod wspólną kontrolą Skarbu PaĔstwa, nabycie
zostaáo rozliczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wedáug wyĪej opisanych zasad.
2.4.

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyraĪonych w walutach obcych

(a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia siĊ w walucie podstawowego
Ğrodowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi dziaáalnoĞü (w walucie funkcjonalnej). Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe prezentowane jest w záotych polskich (PLN), który stanowi walutĊ funkcjonalną i walutĊ prezentacji
wszystkich jednostek Grupy Kapitaáowej.

(b)Transakcje i salda
Transakcje wyraĪone w walutach obcych przelicza siĊ na moment początkowego ujĊcia na walutĊ funkcjonalną wedáug kursu
obowiązującego w dniu transakcji.
Na dzieĔ bilansowy wyraĪone w walucie obcej pozycje pieniĊĪne przelicza siĊ przy zastosowaniu kursu zamkniĊcia (kurs
zamkniĊcia - jest to Ğredni kurs NBP obowiązujący na dzieĔ wyceny).
Zyski i straty z tytuáu róĪnic kursowych powstaáe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej
aktywów i zobowiązaĔ pieniĊĪnych wyraĪonych w walutach obcych ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
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2.5.

Rzeczowe aktywa trwaáe

Rzeczowe aktywa trwaáe wyceniane są wedáug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o zakumulowaną
amortyzacjĊ oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci.
Grupa Kapitaáowa ENEA S.A. wybraáa fakultatywne wyáączenie MSSF 1 i przyjĊáa, na dzieĔ na dzieĔ przejĞcia na MSSF
UE, wartoĞü godziwą wybranych pozycji rzeczowych aktywów trwaáych za domniemany koszt.
PóĨniejsze nakáady uwzglĊdnia siĊ w wartoĞci bilansowej danego Ğrodka trwaáego lub ujmuje jako odrĊbny Ğrodek trwaáy
(tam gdzie jest to wáaĞciwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, Īe z tytuáu tej pozycji nastąpi wpáyw korzyĞci
ekonomicznych do Grupy, zaĞ koszt danej pozycji moĪna wiarygodnie zmierzyü. Wszelkie pozostaáe wydatki na naprawĊ
i konserwacjĊ odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.
W przypadku wymiany czĊĞci Ğrodka trwaáego w jego wartoĞci bilansowej ujmuje siĊ koszt wymienianej czĊĞci skáadowej
tego Ğrodka; JednoczeĞnie wartoĞü bilansowa wymienionej czĊĞci skáadowej jest usuwana z bilansu, niezaleĪnie czy byáa
osobno amortyzowana i ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
Grunty nie podlegają amortyzacji. AmortyzacjĊ innych Ğrodków trwaáych nalicza siĊ metodą liniową przez oszacowany okres
uĪytkowania. PodstawĊ naliczania amortyzacji stanowi wartoĞü początkowa pomniejszona o wartoĞü koĔcową, jeĪeli jest
istotna. KaĪda istotna czĊĞü skáadowa pozycji Ğrodka trwaáego o róĪnym okresie uĪytkowania amortyzowana jest osobno.
Okresy uĪytkowania Ğrodków trwaáych wynoszą:
- budynki i budowle

25 – 80 lat

w tym sieci energetyczne

33 lata

- urządzenia techniczne i maszyny

4 – 50 lat

- Ğrodki transportu

5 – 20 lat

- pozostaáe Ğrodki trwaáe

5 – 15 lat

Weryfikacji wartoĞci koĔcowej i okresów uĪytkowania Ğrodków trwaáych dokonuje siĊ co najmniej raz w roku.
AmortyzacjĊ rozpoczyna siĊ, gdy skáadnik aktywów jest dostĊpny do uĪytkowania. ZakoĔczenie amortyzacji nastĊpuje
wtedy, gdy skáadnik aktywów zostanie przeznaczony do sprzedaĪy lub, gdy zostanie usuniĊty z bilansu.
W ramach swojej dziaáalnoĞci Grupa otrzymuje czĊĞciowy lub peány zwrot nakáadów poniesionych na Ğrodki trwaáe
w związku z przyáączeniami nowych klientów do sieci energetycznej. PrzyjĊte Ğrodki trwaáe wyceniane są wg ceny nabycia
lub kosztu wytworzenia, a odpowiadająca im kwota zwrotu czĊĞci nakáadów odnoszona jest jednoczeĞnie na rozliczenia
dochodu z tytuáu opáat przyáączeniowych i podlega rozliczeniu w czasie odpowiednio do amortyzacji tych Ğrodków trwaáych.
Grupa otrzymuje nieodpáatnie od gmin urządzenia oĞwietlenia ulicznego i rozpoznaje te Ğrodki trwaáe zgodnie z MSR 20
Dotacje rządowe, tj. wykazuje w rzeczowych aktywach trwaáych wedáug wartoĞci godziwej, a takĪe ujmuje w bilansie jako
rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji, rozliczane w czasie w ciĊĪar przychodów, proporcjonalnie do naliczanych kosztów
amortyzacji z tego tytuáu, przez okres 35 lat.
Zyski i straty z tytuáu zbycia Ğrodków trwaáych stanowiące róĪnice pomiĊdzy przychodami ze sprzedaĪy i wartoĞcią
bilansową zbywanego Ğrodka trwaáego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
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2.6.

Prawo wieczystego uĪytkowania gruntów

Grunty stanowiące wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą byü oddane
w uĪytkowanie wieczyste (PWUG). UĪytkowanie wieczyste jest szczególnym prawem rzeczowym uprawniającym do:
korzystania z nieruchomoĞci z wyáączeniem innych osób oraz rozporządzania tym przedmiotem (prawem).
W zaleĪnoĞci od sposobu nabycia praw Grupa dokonuje nastĊpującej klasyfikacji:
PWUG uzyskane nieodpáatnie z mocy prawa na podstawie decyzji wojewody lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego
– traktuje siĊ jako leasing operacyjny.
PWUG nabyte odpáatnie od osób trzecich – wykazuje siĊ jako aktywa w PWUG w cenie nabycia po pomniejszeniu o odpisy
amortyzacyjne.
PWUG nabyte na podstawie umowy o oddaniu gruntu w uĪytkowanie wieczyste, zawartej ze Skarbem PaĔstwa lub
jednostkami samorządu terytorialnego –przyjmuje siĊ jako nadwyĪkĊ pierwszej opáaty nad opáatą roczną i zalicza siĊ jako
aktywo do PWUG i amortyzuje.
Amortyzacja prawa wieczystego uĪytkowania gruntu odbywa siĊ przez okres, na który to prawo zostaáo przyznane. (od 62
do 99 lat).

2.7.

WartoĞci niematerialne

(a) WartoĞü firmy
WartoĞü firmy stanowi nadwyĪkĊ ceny przejĊcia nad wartoĞcią godziwą udziaáu jednostek Grupy w moĪliwych
do zidentyfikowania aktywach, zobowiązaniach oraz zobowiązaniach warunkowych nabytej jednostki zaleĪnej na dzieĔ
przejĊcia lub jednostki stowarzyszonej na dzieĔ objĊcia znaczącego wpáywu. WartoĞü firmy z przejĊcia jednostek zaleĪnych
ujmuje siĊ w wartoĞciach niematerialnych. WartoĞü firmy powstaáą na nabyciu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
ujmuje siĊ w wartoĞci bilansowej tej inwestycji.
WartoĞü firmy podlega corocznie testowi na utratĊ wartoĞci i jest wykazywana w bilansie wedáug wartoĞci początkowej
pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. W celu przeprowadzenia testu na utratĊ wartoĞci, wartoĞü
firmy alokowana jest do oĞrodków wypracowujących Ğrodki pieniĊĪne, które czerpią korzyĞci z synergii poáączenia.
Zyski i straty ze zbycia jednostki zaleĪnej lub stowarzyszonej uwzglĊdniają wartoĞü bilansową wartoĞci firmy dotyczącą
sprzedanej jednostki.
(b) Inne wartoĞci niematerialne
Do innych wartoĞci niematerialnych zaliczane są: oprogramowanie komputerowe, licencje oraz inne wartoĞci niematerialne.
WartoĞci niematerialne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o zakumulowaną
amortyzacjĊ oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci.
Amortyzacja naliczana jest metodą linową, wedáug oszacowanego okresu uĪytkowania, który wynosi:



dla licencji i oprogramowania serwerowego

2 -7 lat,



dla licencji i oprogramowania stacji roboczych oraz oprogramowania antywirusowego 4- 7 lat,



dla innych wartoĞci niematerialnych 2 -7 lat.
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(c) Prawa do emisji CO2
Prawa do emisji przyznane nieodpáatnie w Krajowym Planie Rozdziaáu jak równieĪ prawa zakupione stanowią wartoĞci
niematerialne i prawne z tym, Īe prawa otrzymane nieodpáatnie ujmowane są w wartoĞci zerowej natomiast prawa nabyte
w cenie zakupu.
Rezerwa na rzeczywistą emisjĊ CO2 rozpoznana jest w wartoĞci zerowej, pod warunkiem Īe rzeczywista emisja nie
przekracza posiadanych przez GrupĊ iloĞci praw do emisji przypadających na dany rok.
Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki praw emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaĪy tych praw.

2.8.

Koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty prac badawczych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym są ponoszone.
Koszty prac rozwojowych speániające kryteria ich kapitalizacji, opisane poniĪej podobnie jak inne wartoĞci niematerialne
i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o zakumulowaną amortyzacjĊ oraz
o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową wedáug
oszacowanego okresu uĪytkowania, który wynosi 2-7 lat.
Kryteria kapitalizacji:



MoĪliwoĞü, z technicznego punktu widzenia, ukoĔczenia skáadnika wartoĞci niematerialnych tak, aby nadawaá siĊ do
uĪytkowania lub sprzedaĪy,



Zamiar ukoĔczenia skáadnika wartoĞci niematerialnych oraz jego uĪytkowania lub sprzedaĪy,



ZdolnoĞü do uĪytkowania lub sprzedaĪy skáadnika wartoĞci niematerialnych,



Sposób, w jaki skáadnik wartoĞci niematerialnych bĊdzie wytwarzaá prawdopodobne przyszáe korzyĞci ekonomiczne.
MiĊdzy innymi jednostka gospodarcza powinna udowodniü istnienie rynku na produkty powstające dziĊki skáadnikowi
wartoĞci niematerialnych lub na sam skáadnik lub – jeĞli skáadnik ma byü uĪytkowany przez jednostkĊ – uĪytecznoĞü
skáadnika wartoĞci niematerialnych,



DostĊpnoĞü stosownych Ğrodków technicznych, finansowych i innych, które mają sáuĪyü ukoĔczeniu prac rozwojowych
oraz uĪytkowaniu lub sprzedaĪy skáadnika wartoĞci niematerialnych,



MoĪliwoĞü wiarygodnego ustalenia nakáadów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które moĪna przyporządkowaü
temu skáadnikowi wartoĞci niematerialnych.

2.9.

Koszty finansowania zewnĊtrznego

Koszty finansowania zewnĊtrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostaáy poniesione.

2.10.

Leasing

Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo caáoĞü ryzyka i wszystkie poĪytki z tytuáu wáasnoĞci przysáugują Grupie,
klasyfikuje siĊ jako leasing finansowy. Leasing inny niĪ leasing finansowy uznaje siĊ za leasing operacyjny.
Przedmiot leasingu finansowego ujmuje siĊ w aktywach z dniem rozpoczĊcia leasingu wedáug niĪszej z dwóch kwot:
wartoĞci godziwej przedmiotu leasingu lub wartoĞci bieĪącej minimalnych opáat leasingowych. KaĪdą opáatĊ w ramach
leasingu finansowego dzieli siĊ na kwotĊ pomniejszającą saldo zobowiązania i kwotĊ kosztów finansowych w taki sposób,
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aby utrzymywaü staáą stopĊ odsetek w stosunku do nieuregulowanej czĊĞci zobowiązania. Element odsetkowy raty
leasingowej ujmuje siĊ w kosztach finansowych w rachunku zysków i strat przez okres leasingu w taki sposób, aby uzyskaü
za kaĪdy okres staáą okresową stopĊ procentową w stosunku do nieuregulowanej czĊĞci zobowiązania. Podlegające
amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego amortyzowane są przez okres uĪytkowania aktywów.
Opáaty leasingowe wnoszone w ramach leasingu operacyjnego (po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne
uzyskane od leasingodawcy) rozliczane są w koszty metodą liniową przez okres leasingu.

2.11.

Utrata wartoĞci aktywów

Aktywa Grupy analizuje siĊ pod kątem utraty wartoĞci, ilekroü wystąpią przesáanki wskazujące na to, iĪ skáadnik aktywów
mógá straciü na wartoĞci.
Aktywa niefinansowe
StratĊ z tytuáu utraty wartoĞci ujmuje siĊ w wysokoĞci kwoty, o jaką wartoĞü bilansowa danego skáadnika aktywów
przewyĪsza jego wartoĞü odzyskiwalną. WartoĞü odzyskiwaną ustala siĊ jako wyĪszą z dwóch kwot: wartoĞci godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaĪy lub wartoĞci uĪytkowej (tj. bieĪącej szacunkowej wartoĞci przyszáych
przepáywów pieniĊĪnych, których uzyskania oczekuje siĊ z tytuáu dalszego uĪytkowania skáadnika aktywów lub oĞrodka
wypracowującego Ğrodki pieniĊĪne). Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartoĞci, aktywa grupuje siĊ na najniĪszym
poziomie, w odniesieniu do którego wystĊpują dające siĊ zidentyfikowaü odrĊbnie przepáywy pieniĊĪne (oĞrodki
wypracowujące Ğrodki pieniĊĪne).
Wszystkie odpisy z tytuáu utraty wartoĞci są odnoszone w ciĊĪar rachunku zysków i strat. Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci
mogą zostaü odwrócone w nastĊpnych okresach (z wyjątkiem odpisów dotyczących wartoĞci firmy), jeĪeli nastąpiáy
zdarzenia uzasadniające brak lub zmianĊ utraty wartoĞci aktywów.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe analizuje siĊ na kaĪdy dzieĔ bilansowy w celu ustalenia czy nie istnieją przesáanki wystąpienia utraty
wartoĞci tych aktywów. Uznaje siĊ, Īe nastąpiáa utrata wartoĞci aktywów, jeĪeli istnieją obiektywne przesáanki, Īe jedno lub
wiĊcej zdarzeĔ miaáo ujemny wpáyw na szacowane przyszáe przepáywy pieniĊĪne z tytuáu tego aktywa.
Utrata wartoĞci instrumentów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy jest kalkulowana w odniesieniu do ich wartoĞci
godziwej.
Pojedyncze instrumenty finansowe istotne pod wzglĊdem wartoĞciowym są oceniane indywidualnie pod wzglĊdemj utraty
wartoĞci. Pozostaáe aktywa finansowe są w celu oceny utraty wartoĞci dzielone na grupy o podobnym poziomie ryzyka
kredytowego.
Zasady dokonywania odpisów z tytuáu utraty wartoĞci aktywów finansowych zostaáy szczegóáowo opisane w nocie 2.13.

2.12.

NieruchomoĞci inwestycyjne

NieruchomoĞci inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytuáu najmu, z tytuáu wzrostu ich wartoĞci
lub z obu przyczyn. Do wyceny po początkowym ujĊciu Grupa wybraáa model ceny nabycia.
Inwestycje w nieruchomoĞci amortyzowane są metodą liniową. RozpoczĊcie amortyzacji nastĊpuje w nastĊpnym miesiącu
po przyjĊciu inwestycji w nieruchomoĞci do uĪywania. Szacunkowy okres uĪytkowania jest nastĊpujący:
Budynki

25 – 33 lat
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2.13.

Aktywa finansowe

Grupa zalicza instrumenty finansowe do nastĊpujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat, poĪyczki i naleĪnoĞci, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci oraz aktywa finansowe
dostĊpne do sprzedaĪy.
Klasyfikacja opiera siĊ na kryterium celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje siĊ na moment początkowego ujĊcia,
a nastĊpnie poddaje siĊ ją weryfikacji na kaĪdy dzieĔ bilansowy, jeĞli jest to wymagane lub dopuszczone przez MSR 39.
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat
Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie:
-

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, skáadnik aktywów finansowych zalicza siĊ do tej kategorii, jeĪeli nabyty
zostaá przede wszystkim w celu sprzedaĪy w krótkim terminie (np. portfel akcji zarządzanych przez biuro maklerskie);

-

aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujĊcia, jako wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat (np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).

Aktywa z tej kategorii zalicza siĊ do aktywów obrotowych, jeĪeli są przeznaczone do obrotu lub oczekuje siĊ ich realizacji
w ciągu 12 miesiĊcy od dnia bilansowego.
PoĪyczki i naleĪnoĞci
PoĪyczki i naleĪnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub moĪliwych
do ustalenia páatnoĞciach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa wydaje Ğrodki pieniĊĪne,
dostarcza towary lub usáugi bezpoĞrednio dáuĪnikowi, bez intencji zaklasyfikowania tych naleĪnoĞci do przeznaczonych
do obrotu.
PoĪyczki i naleĪnoĞci zalicza siĊ do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalnoĞci nie przekracza 12 miesiĊcy od dnia
bilansowego. PoĪyczki i naleĪnoĞci o terminie wymagalnoĞci przekraczającym 12 miesiĊcy od dnia bilansowego zalicza siĊ
do aktywów trwaáych. PoĪyczki i naleĪnoĞci wykazuje siĊ w bilansie w pozycji „naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe naleĪnoĞci”.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe
o ustalonych lub moĪliwych do ustalenia páatnoĞciach i ustalonym terminie wymagalnoĞci, które Grupa zamierza i jest
w stanie utrzymaü do terminu wymagalnoĞci.
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to niestanowiące instrumentów pochodnych instrumenty finansowe wyznaczone
jako „dostĊpne do sprzedaĪy” albo niezaliczone do Īadnej z pozostaáych kategorii. Do tej kategorii zaliczane są udziaáy
i akcje w jednostkach niepowiązanych. Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy zalicza siĊ do aktywów trwaáych, o ile
Grupa nie zamierza zbyü inwestycji w ciągu 12 miesiĊcy od dnia bilansowego.
Transakcje zakupu i sprzedaĪy aktywów finansowych ujmuje siĊ na dzieĔ przeprowadzenia transakcji – tj. na dzieĔ,
w którym Grupa zobowiązuje siĊ zakupiü lub sprzedaü dany skáadnik aktywów. Aktywa finansowe ujmuje siĊ początkowo
wedáug wartoĞci godziwej powiĊkszonej o koszty transakcyjne, za wyjątkiem inwestycji zaliczanych do kategorii wyceniane
w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat, które ujmowane są początkowo w wartoĞci godziwej bez uwzglĊdniania
kosztów transakcji.
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Aktywa finansowe wyáącza siĊ z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepáywów pieniĊĪnych z ich tytuáu
wygasáy lub prawa te zostaáy przeniesione i Grupa dokonaáa przeniesienia zasadniczo caáego ryzyka i wszystkich poĪytków
z tytuáu ich wáasnoĞci.
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy oraz aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków
i strat, wycenia siĊ po początkowym ujĊciu w wartoĞci godziwej. Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy, jeĪeli nie jest
moĪliwe ustalenie ich wartoĞci godziwej, i nie posiadają one ustalonego terminu wymagalnoĞci, wycenia siĊ w cenie nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. NaleĪnoĞci i poĪyczki oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci wyceniane są w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat ujmuje siĊ
w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstaáy. Skutki wyceny aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy
ujmuje siĊ w kapitale wáasnym, za wyjątkiem odpisów z tytuáu utraty wartoĞci oraz tych zysków i strat z tytuáu róĪnic
kursowych, które powstają dla aktywów pieniĊĪnych. W momencie usuniĊcia z ksiąg rachunkowych skáadnika aktywów
zaliczonego do „dostĊpnych do sprzedaĪy”, áączne dotychczasowe zyski i straty uprzednio ujĊte w kapitale ujmuje siĊ
w rachunku zysków i strat.
WartoĞü godziwa inwestycji, dla których istnieje aktywny rynek, wynika z ich bieĪącej ceny zakupu. JeĪeli nie istnieje
aktywny rynek dla aktywów finansowych (lub jeĞli papiery wartoĞciowe są nienotowane), Grupa ustala wartoĞü godziwą
stosując odpowiednie techniki wyceny, które obejmują wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji
na normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych instrumentów, które są w swojej istocie identyczne, analizĊ
zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie stosowane
na rynku, dostosowane do konkretnej sytuacji wystawcy.
Grupa dokonuje na kaĪdy dzieĔ bilansowy oceny, czy wystĊpują obiektywne dowody na to, Īe skáadnik aktywów
finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciáy wartoĞü.
JeĪeli takie dowody wystĊpują w przypadku aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy, áączne dotychczasowe straty
ujĊte w kapitale – ustalone jako róĪnica pomiĊdzy ceną nabycia, a aktualną wartoĞcią godziwą, pomniejszone o ewentualne
straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte wczeĞniej w rachunku zysków i strat –wyáącza siĊ z kapitaáu wáasnego i ujmuje
w rachunku zysków i strat. Straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte w rachunku zysków i strat, a dotyczące instrumentów
kapitaáowych nie podlegają odwróceniu w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Odwrócenie straty z tytuáu utraty
wartoĞci dáuĪnych instrumentów finansowych ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, jeĪeli w kolejnych okresach, po ujĊciu
odpisu, wartoĞü godziwa tych instrumentów finansowych wzrosáa w wyniku zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu.
JeĪeli wystĊpują dowody wskazujące na moĪliwoĞü wystąpienia utraty wartoĞci poĪyczek i naleĪnoĞci lub inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoĞci wycenianych w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana
jako róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową aktywów, a wartoĞcią bieĪącą oszacowanych przyszáych przepáywów
pieniĊĪnych zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową
wyliczoną na moment początkowego ujĊcia dla aktywów opartych na staáej stopie procentowej oraz efektywną stopą
procentową ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis
z tytuáu utraty wartoĞci ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu ujmuje siĊ, jeĪeli w kolejnych okresach
utrata wartoĞci ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to moĪe byü przypisane do zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartoĞü bilansowa aktywów finansowych nie moĪe przekraczaü wysokoĞci
zamortyzowanego kosztu, jaki zostaáby ustalony gdyby uprzednio nie ujĊto odpisu z tytuáu utraty wartoĞci. Odwrócenie
odpisu ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
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JeĪeli wystĊpują przesáanki wskazujące na utratĊ wartoĞci nienotowanych instrumentów kapitaáowych, które są wyceniane
w cenie nabycia (ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci wiarygodnego ustalenia wartoĞci godziwej), kwota odpisu jest ustalana jako
róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową aktywa, a wartoĞcią bieĪącą oszacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych
zdyskontowanych przy zastosowaniu bieĪącej rynkowej stopy zwrotu podobnych aktywów finansowych. Odpisu takiego
nie odwraca siĊ.
2.14.

Zapasy

Zapasy wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia nie wyĪszym od ceny sprzedaĪy netto.
Koszt ustala siĊ z zastosowaniem metody „pierwsze przyszáo-pierwsze wyszáo” („FIFO”) za wyjątkiem wĊgla produkcyjnego
i mączki wapiennej, których koszt ustala siĊ z zastosowaniem metody Ğredniej waĪonej ceny nabycia.
2.15.

ĝwiadectwa pochodzenia energii

Zgodnie z art. 9 a Ustawy Prawo energetyczne ENEA S.A., jako przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ obrotem
energią i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom koĔcowym przyáączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiązana:
a) uzyskaü i przedstawiü do umorzenia Prezesowi URE okreĞloną liczbĊ Ğwiadectw pochodzenia lub
b) uiĞciü opáatĊ zastĊpczą.
ĝwiadectwo pochodzenia jest potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym Ĩródle energii oraz energii
wytworzonej w kogeneracji (w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa). Wydaje je Prezes URE na wniosek przedsiĊbiorstwa
energetycznego zajmującego siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródáach energii (energia pochodząca
z wiatru, wody, sáoĔca, biomasy) i kogeneracji. ĝwiadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar gieádowy.
Prawa majątkowe wynikające ze Ğwiadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia
prowadzonym przez Towarową GieádĊ Energii S.A. (TGE S.A.). Przeniesienie praw majątkowych wynikających
ze Ğwiadectw pochodzenia nastĊpuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia.
ENEA S.A. ma obowiązek uzyskaü i przedstawiü do umorzenia Ğwiadectwa odpowiadające wielkoĞciom ustalonym
w rozporządzeniach do Prawa energetycznego jako procent ogólnej sprzedaĪy energii dla odbiorców finalnych. Termin
wykonania obowiązku umorzenia Ğwiadectw pochodzenia lub poniesienia opáat zastĊpczych za dany rok upáywa z dniem
31 marca roku nastĊpnego.
OpáatĊ zastĊpczą stanowi iloczyn ceny okreĞlonej w Prawie energetycznym oraz róĪnicy pomiĊdzy iloĞcią energii
elektrycznej wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Ğwiadectw pochodzenia a iloĞcią energii
elektrycznej wynikającą ze Ğwiadectw pochodzenia, które przedsiĊbiorstwo energetyczne przedstawiáo do umorzenia za dany
rok.
W zaleĪnoĞci od celu nabycia Ğwiadectwa pochodzenia klasyfikowane są jako:



dáugo- lub krótkoterminowe aktywa finansowe jeĞli Ğwiadectwa pochodzenia zostaáy nabyte w celu póĨniejszej
odsprzedaĪy;



wyodrĊbniona kategoria aktywów dáugo- lub krótkoterminowych („Ğwiadectwa pochodzenia”) jeĞli Ğwiadectwa
pochodzenia zostaáy nabyte w celu umorzenia.

ĝwiadectwa pochodzenia wyceniane są początkowo wedáug ceny nabycia, natomiast Ğwiadectwa pochodzenia wytworzone
we wáasnym zakresie wyceniane są wedáug cen rynkowych z dnia wytworzenia energii, której Ğwiadectwa dotyczą.
W ciągu roku obrotowego oraz do 31 marca roku nastĊpnego Grupa przedstawia Ğwiadectwa pochodzenia do umorzenia –
umorzenie Ğwiadectw pochodzenia w ksiĊgach rachunkowych nastĊpuje z zastosowaniem rozchodu wedáug metody
szczegóáowej identyfikacji Ğwiadectwa pochodzenia.
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Na dzieĔ bilansowy Ğwiadectwa pochodzenia, za wyjątkiem nabytych w celu póĨniejszej odsprzedaĪy, wycenia siĊ wedáug
ceny nabycia, natomiast Ğwiadectwa pochodzenia wytworzone we wáasnym zakresie wyceniane są wedáug cen rynkowych
z dnia wytworzenia energii, której Ğwiadectwa dotyczą.
Na dzieĔ bilansowy Ğwiadectwa pochodzenia nabyte w celu póĨniejszej odsprzedaĪy, wycenia siĊ wedáug wartoĞci godziwej
a skutki ich wyceny ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
W przypadku braku na dzieĔ bilansowy wystarczającej iloĞci Ğwiadectw pochodzenia Grupa tworzy rezerwĊ na opáatĊ
zastĊpczą lub zakup Ğwiadectw na Towarowej Gieádzie Energii S.A. w celu zaspokojenia obowiązków naáoĪonych przez
Prawo energetyczne. Rezerwa obejmuje iloĞü Ğwiadectw stanowiącą róĪnicĊ miĊdzy iloĞcią Ğwiadectw umorzonych za dany
rok obrotowy, a iloĞcią wymaganą do umorzenia zgodnie z wymogami Prawa energetycznego. Rezerwy wyceniane są
w pierwszej kolejnoĞci w oparciu o cenĊ nabycia dla iloĞci posiadanych a nie umorzonych na dzieĔ bilansowy Ğwiadectw
pochodzenia; w drugiej kolejnoĞci o jednostkową opáatĊ zastĊpczą lub (jeĞli wolumeny transakcji na Towarowej Gieádzie
Energii S.A. są wystarczające dla zrealizowania odpowiednich transakcji w okresie umoĪliwiającym umorzenie Ğwiadectw
do 31 marca kolejnego roku obrotowego) wedáug ĞredniowaĪonej wartoĞci indeksów publikowanych przez TGE S.A.
z czterech ostatnich sesji przed koĔcem kwartaáu.
Rezerwa pomniejsza wartoĞü Ğwiadectw pochodzenia posiadanych przez GrupĊ.

2.16.

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty obejmują Ğrodki pieniĊĪne w kasie, depozyty bankowe páatne na Īądanie, inne
krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalnoĞci do trzech miesiĊcy oraz o duĪej páynnoĞci. ĝrodki
pieniĊĪne wyceniane są na dzieĔ bilansowy wedáug wartoĞci godziwej a róĪnice z przeszacowania powiĊkszają koszty lub
przychody finansowe okresu.

2.17.

Kapitaá podstawowy

Kapitaáem podstawowym Grupy Kapitaáowej jest kapitaá zakáadowy jednostki dominującej wykazywany w wysokoĞci
okreĞlonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym, skorygowany odpowiednio o skutki hiperinflacji i rozliczenie skutków
poáączenia. PodwyĪszenie kapitaáu akcyjnego, które na dzieĔ bilansowy zostaáo pokryte przez akcjonariuszy, a które
oczekuje na rejestracjĊ w Krajowym Rejestrze Sądowym jest równieĪ prezentowane jako kapitaá podstawowy.

2.18.

Kredyty i poĪyczki

Zobowiązania finansowe ujmuje siĊ początkowo wedáug wartoĞci godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne.
Po początkowym ujĊciu zobowiązania finansowe wyceniane są w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
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2.19.

Podatek dochodowy (w tym odroczony podatek dochodowy)

Na obowiązkowe obciąĪenie wyniku skáadają siĊ: podatek bieĪący oraz podatek odroczony.
BieĪące obciąĪenie podatkowe obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu
sprawozdawczego. Zysk/strata podatkowa róĪni siĊ od ksiĊgowego zysku/straty netto w związku z wyáączeniem przychodów
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach nastĊpnych oraz pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bĊdą podlegaáy opodatkowaniu. ObciąĪenia podatkowe wyliczane są w oparciu
o stawki podatkowe obowiązujące w danym okresie sprawozdawczym.
RezerwĊ z tytuáu podatku odroczonego wynikającego z tytuáu dodatnich róĪnic przejĞciowych pomiĊdzy wartoĞcią
podatkową aktywów i zobowiązaĔ, a ich wartoĞcią bilansową ujmuje siĊ w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w peánej wysokoĞci.
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ujmuje siĊ, jeĪeli jest prawdopodobne, Īe w przyszáoĞci osiągniĊty
zostanie dochód do opodatkowania, który umoĪliwi potrącenie róĪnic przejĞciowych lub wykorzystanie strat podatkowych.
Nie ujmuje siĊ rezerwy z tytuáu podatku odroczonego ani aktywa z tytuáu podatku odroczonego, jeĪeli wynikają one
z początkowego ujĊcia skáadnika aktywów lub zobowiązaĔ pochodzących z transakcji, jeĪeli transakcja ta nie jest transakcją
poáączenia jednostek gospodarczych, oraz w czasie wystąpienia nie ma wpáywu na wynik finansowy brutto ani na dochód
podlegający opodatkowaniu. Rezerwy z tytuáu podatku odroczonego nie ujmuje siĊ równieĪ od róĪnic przejĞciowych
wynikających z początkowego ujĊcia wartoĞci firmy lub wartoĞci firmy, której amortyzacja nie jest uznawana za koszt
podatkowy.
Nie ujmuje siĊ aktywa i rezerwy z tytuáu podatku odroczonego od udziaáów w jednostkach powiązanych.
Odroczony podatek dochodowy ustala siĊ przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych, które wedáug przewidywaĔ
bĊdą obowiązywaü wtedy, gdy skáadnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawĊ
stawki podatkowe(i przepisy podatkowe), które obowiązywaáy prawnie lub faktycznie na dzieĔ bilansowy.
Podatek odroczony ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyjątkiem przypadku, gdy podatek odroczony:
dotyczy transakcji czy zdarzeĔ, które ujmowane są bezpoĞrednio w kapitale wáasnym – wówczas podatek odroczony równieĪ
ujmowany jest w odpowiednim skáadniku kapitaáu wáasnego, lub
wynika z poáączenia jednostek gospodarczych – wówczas podatek odroczony wpáywa na wartoĞü firmy lub nadwyĪkĊ
udziaáu w wartoĞci godziwej aktywów netto nad kosztem przejĊcia.
Kompensaty aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego dokonuje siĊ, gdy spóáki Grupy posiadają moĪliwy
do wyegzekwowania tytuá do przeprowadzenia kompensat naleĪnoĞci i zobowiązaĔ z tyt. bieĪącego podatku dochodowego
oraz gdy aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego naáoĪonego przez tĊ samą wáadzĊ
podatkową.
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2.20.

ĝwiadczenia pracownicze

W Grupie Kapitaáowej wystĊpują nastĊpujące rodzaje ĞwiadczeĔ pracowniczych:
A. Krótkoterminowe Ğwiadczenia pracownicze
Do krótkoterminowych ĞwiadczeĔ pracowniczych Grupa zalicza miĊdzy innymi: wynagrodzenia miesiĊczne, wynagrodzenia
z tytuáu premii rocznej, prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii, krótkoterminowe páatne nieobecnoĞci wraz
z naleĪnymi skáadkami na ubezpieczenia spoáeczne.
Zobowiązanie z tytuáu krótkoterminowych (kumulowanych) páatnych nieobecnoĞci (wynagrodzenie za niewykorzystany
urlop) jest ujmowane, nawet jeĪeli páatne nieobecnoĞci nie uprawniają do ekwiwalentu pieniĊĪnego. Grupa ustala
przewidywany koszt kumulowanych páatnych nieobecnoĞci jako dodatkową kwotĊ, którą zgodnie z przewidywaniami zapáaci
w wyniku niewykorzystanego uprawnienia ustalonego na dzieĔ bilansowy.
B. Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ
Do programów okreĞlonych ĞwiadczeĔ Grupa zalicza:
1)

Odprawy emerytalne

Pracownicy przechodzący na emeryturĊ (rentĊ) uprawnieni są do otrzymania odpraw emerytalnych w formie gratyfikacji
pieniĊĪnych. WysokoĞü tych odpraw zaleĪy od staĪu pracy oraz wysokoĞci otrzymywanego przez pracownika
wynagrodzenia. Do oszacowania zobowiązaĔ z tego tytuáu stosuje siĊ metody aktuarialne.
2)

Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii po przejĞciu na emeryturĊ

Pracownikom, którzy przepracowali w Grupie co najmniej rok, przechodzącym na emeryturĊ, przysáuguje prawo do ulgowej
odpáatnoĞci za wykorzystanie energii w iloĞci 3000 kWh rocznie. Prawo to, w przypadku zgonu pracownika przechodzi
na maáĪonka w przypadku pobierania przez maáĪonka renty rodzinnej.
Z dniem 1 grudnia 2005 roku emeryci i renciĞci nabywają prawo do ekwiwalentu pieniĊĪnego w wysokoĞci 3000 kWh x 80%
ceny energii elektrycznej i skáadnika zmiennego opáaty przesyáowej oraz 100% wartoĞci opáaty staáej sieciowej i opáaty
abonamentowej wedáug taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych. Ekwiwalent pieniĊĪny
wypáacany jest dwa razy w roku: do 31 maja i do 30 listopada w wysokoĞci stanowiącej kaĪdorazowo poáowĊ rocznego
ekwiwalentu. W okresach wczeĞniejszych emeryci i renciĞci byli uprawnieni do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną
na zasadach obowiązujących pracowników Grupy. Polegaáo to na zmniejszeniu odpáatnoĞci za faktycznie zakupioną iloĞü
energii elektrycznej, a wiĊc uwzglĊdniane byáo przy fakturowaniu sprzedaĪy.
3)

Nagrody jubileuszowe

Do innych dáugoterminowych ĞwiadczeĔ pracowniczych Grupa zalicza nagrody jubileuszowe. WysokoĞü tych nagród zaleĪy
od staĪu pracy oraz wysokoĞci otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Do oszacowania zobowiązaĔ z tego tytuáu
stosuje siĊ metody aktuarialne.
4)

Odpis na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytów

Zgodnie z Ukáadem Zbiorowym Pracy Grupa ENEA S.A. naliczając wysokoĞü rocznego odpisu na Zakáadowy Fundusz
ĝwiadczeĔ Socjalnych (ZFĝS) uwzglĊdnia równieĪ emerytów uprawnionych do korzystania ze ĞwiadczeĔ funduszu.
Zobowiązanie ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu Ğwiadczenia pracy przez pracowników. WysokoĞü
rezerwy szacowana jest przy wykorzystaniu metod aktuarialnych.
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Szacowanie zobowiązaĔ z tytuáu tych ĞwiadczeĔ, o których mowa w punktach 1 - 4 dokonywane jest przez aktuariusza
metodą „Projected Unit Credit Metod”. Zyski i straty aktuarialne są w caáoĞci odnoszone w rachunek zysków i strat.

C. Program okreĞlonych skáadek
Zgodnie z zaáącznikiem nr 18 do Ukáadu ZUZP Grupa prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny w formie grupowego
ubezpieczenia pracowników z funduszem kapitaáowym na zasadach okreĞlonych w ustawie i wynegocjowanych ze stroną
związkową.
Z Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą korzystaü pracownicy Grupy po roku pracy niezaleĪnie od rodzaju umowy
o pracĊ.
Pracownicy przystĊpują do Pracowniczego Programu Emerytalnego na warunkach okreĞlonych poniĪej:
a)

ubezpieczenie zawiera siĊ w formie ubezpieczenia grupowego na Īycie z ochroną ubezpieczeniową,

b)

poziom skáadki podstawowej ustala siĊ w wysokoĞci 7% wynagrodzenia uczestnika,

c)

90% skáadki podstawowej przeznacza siĊ na skáadkĊ inwestycyjną a 10% na ochronĊ ubezpieczeniową.

D. PáatnoĞü w formie akcji wáasnych
PáatnoĞci w formie akcji odnoszą siĊ do transakcji rozliczanych w instrumentach kapitaáowych lub ich ekwiwalencie,
w których Grupa w zamian za wáasne instrumenty kapitaáowe (akcje) lub ich ekwiwalent otrzymuje usáugi (Ğwiadczenie
pracy przez pracowników).
Grupa ujmuje usáugi otrzymane w ramach transakcji páatnoĞci w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitaáowych
oraz odpowiadający im wzrost w kapitale wáasnym w momencie, gdy otrzymuje te usáugi. JeĪeli usáugi otrzymane w ramach
transakcji páatnoĞci w formie akcji nie kwalifikują siĊ do ujĊcia jako aktywa, Grupa ujmuje je jako koszt.
WysokoĞü kosztu ocenia siĊ na podstawie wartoĞci godziwej i dokonuje siĊ wyceny na dzieĔ przyznania instrumentów.
Z uwagi na fakt, Īe wartoĞci godziwej ĞwiadczeĔ pracowników nie da siĊ bezpoĞrednio oceniü, ich wartoĞü ustala siĊ
w oparciu o wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów kapitaáowych.

2.21.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są, gdy na spóákach Grupy ciąĪy obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający
ze zdarzeĔ przeszáych i prawdopodobne jest, Īe wypeánienie tego obowiązku spowoduje koniecznoĞü wypáywu Ğrodków
zawierających w sobie korzyĞci ekonomiczne oraz moĪna dokonaü wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa stanowi najbardziej wáaĞciwy szacunek nakáadów niezbĊdnych do wypeánienia
obecnego obowiązku na dzieĔ bilansowy.

2.22.

Ujmowanie przychodów

Przychody ze sprzedaĪy ujmuje siĊ w wartoĞci godziwej zapáaty otrzymanej lub naleĪnej, po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usáug, rabaty i opusty.
Przychody ze sprzedaĪy energii i usáug dystrybucyjnych ujmuje siĊ w momencie dostawy energii lub usáug przesyáu
do odbiorcy. Dla celów ustalenia wielkoĞci przychodów za okres pomiĊdzy datą ostatniego fakturowania, a datą bilansową
dokonywany jest szacunek przychodów, który wykazywany jest w bilansie w pozycji naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe.
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Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów ujmuje siĊ, gdy jednostka przekazaáa znaczące ryzyko i korzyĞci wynikające
z wáasnoĞci towarów i materiaáów oraz istnieje prawdopodobieĔstwo uzyskania korzyĞci ekonomicznych z tytuáu transakcji.
Przychody z tytuáu najmu nieruchomoĞci inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez
okres trwania umowy.
Przychody z tytuáu odsetek ujmowane są memoriaáowo przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, jeĞli ich uzyskanie
nie jest wątpliwe.
Przychody z tytuáu dywidend ujmuje siĊ w momencie nabycia prawa do otrzymania páatnoĞci.

2.23. Dotacje
Grupa otrzymuje dotacje w formie Ğrodków trwaáych oraz w formie refundacji wydatków poniesionych na Ğrodki trwaáe.
Grupa rozpoznaje te dotacje zgodnie z MSR 20 Dotacje rządowe.
Dotacje ujmowane są w bilansie jako przychody przyszáych okresów, jeĞli istnieje wystarczająca pewnoĞü ich otrzymania
oraz Grupa speáni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot juĪ poniesionych kosztów przez GrupĊ są
systematycznie ujmowane jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach, w których ponoszone są związane z nimi
koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot poniesionych przez GrupĊ nakáadów inwestycyjnych, są systematycznie,
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych, ujmowane jako pozostaáe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat
przez okres uĪytkowania aktywa.

2.24. Opáaty przyáączeniowe
Grupa otrzymuje od kontrahentów, dla których wykonywaáa przyáączenia do sieci, zwrot czĊĞci lub caáoĞci poniesionych
kosztów związanych z tym przyáączeniem. WartoĞü zrefundowanych kosztów przyáączeniowych rozpoznaje siĊ
w zobowiązaniach Grupy i rozlicza siĊ w przychody przez okres amortyzacji przyáączy, czyli 35 lat.

2.25. Wypáata dywidend
PáatnoĞü dywidend na rzecz akcjonariuszy (w tym akcjonariuszy mniejszoĞciowych w przypadku dywidend spóáek
zaleĪnych) ujmuje siĊ jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Grupy w okresie, w którym nastąpiáo ich
zatwierdzenie przez akcjonariuszy Jednostki Dominującej.
Jako dywidendĊ traktuje siĊ równieĪ wpáatĊ z zysku od Jednoosobowych Spóáek Skarbu PaĔstwa, która wynosi 15%
od zysku brutto pomniejszonego o naleĪny podatek dochodowy.

2.26. SprawozdawczoĞü dotycząca segmentów dziaáalnoĞci
Podstawowym wzorem sprawozdawczoĞci stosowanym do segmentów jest segment branĪowy. Segment branĪowy to grupa
aktywów i zobowiązaĔ zaangaĪowana w dostarczanie produktów i usáug, które podlegają ryzykom i zwrotom z poniesionych
nakáadów inwestycyjnych innym niĪ pozostaáe segmenty branĪowe. W Grupie Kapitaáowej ENEA S.A. wyodrĊbnia siĊ
cztery segmenty branĪowe:



obrót – sprzedaĪ finalnemu odbiorcy energii elektrycznej,



dystrybucja – usáugi przesyáu energii elektrycznej,



wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej,



dziaáalnoĞü pozostaáa.
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Grupa dziaáa w jednym Ğrodowisku gospodarczym – na terenie Polski, w związku z tym nie wydziela segmentów
geograficznych.

2.27.

Nowe standardy rachunkowoĞci i interpretacje

Dla okresów rozliczeniowych rozpoczynających siĊ po 1 stycznia 2007 r. lub póĨniejszych obowiązują nowe standardy oraz
interpretacje zatwierdzone przez UE, dla których Grupa nie skorzystaáa z moĪliwoĞci wczeĞniejszego zastosowania:
x

KIMSF 11 - Transakcje w akcjach grupy kapitaáowej i akcjach wáasnych

Interpretacja wymaga, aby transakcje, w których jednostka páaci akcjami wáasnymi za otrzymane dobra lub usáugi uznaü
za transakcje w akcjach wáasnych bez wzglĊdu na to, czy jednostka moĪe lub musi wykupiü te instrumenty kapitaáowe w celu
wypeánienia ciąĪącego na niej zobowiązania. Interpretacja wskazuje takĪe, czy transakcje w akcjach podmiotu dominującego,
w których dostawca dóbr lub usáug dla jednostki otrzymuje instrumenty kapitaáowe podmiotu dominującego powinny byü
klasyfikowane jako rozliczane pieniĊĪnie lub kapitaáowo w sprawozdaniu finansowym Grupy.
UjĊcie przez GrupĊ transakcji rozliczanych w akcjach dla pracowników jest zgodne z KIMSF 11.
x

MSSF 8 – Segmenty operacyjne

MSSF 8 wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Standard wymaga ujawnienia informacji o segmentach w oparciu o elementy
skáadowe jednostki, które zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to
elementy skáadowe jednostki, dla których oddzielna informacja finansowa jest dostĊpna i regularnie oceniana przez osoby
podejmujące kluczowe decyzje odnoĞnie alokacji zasobów i oceniające dziaáalnoĞü.
Grupa oczekuje, Īe nowy standard moĪe mieü znaczący wpáyw na prezentacjĊ i ujawnienie informacji o segmentach
operacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Dla okresów rozliczeniowych rozpoczynających siĊ po 1 stycznia 2007 r. lub póĨniejszych obowiązują nowe standardy oraz
interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE.
x

KIMSF 12 – Umowy koncesyjne

Interpretacja weszáa w Īycie 1 stycznia 2008 roku. OkreĞla ona wskazówki dla podmiotów sektora prywatnego w odniesieniu
do zagadnieĔ rozpoznawania i wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na Ğwiadczenie
usáug udzielanymi podmiotom prywatnym przez podmioty sektora publicznego.
KIMSF 12 nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Grupy, poniewaĪ Īadna ze spóáek wchodzących w skáad Grupy nie zawieraáa
umów koncesyjnych, których dotyczy KIMSF 12.

x

KIMSF 13 – Programy lojalnoĞciowe

Interpretacja weszáa w Īycie 1 lipca 2008 roku. WyjaĞnia ona jak jednostki, które udzielają klientom kupującym od nich
towary i usáugi, nagród w programach lojalnoĞciowych, powinny zaksiĊgowaü swoje zobowiązania do realizacji tych nagród
w postaci sprzedaĪy towarów i usáug za darmo lub po obniĪonych cenach. Takie jednostki są zobowiązane alokowaü czĊĞü
swoich przychodów ze sprzedaĪy do nagród w programach lojalnoĞciowych. Ta czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy jest
rozpoznawana tylko wtedy, kiedy jednostki wypeánią swoje zobowiązania.
Grupa nie spodziewa siĊ, Īe interpretacja bĊdzie miaáa jakikolwiek wpáyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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x

KIMSF 14 – MSR 19 – Ograniczenia w rozpoznawaniu aktywów programów okreĞlonych ĞwiadczeĔ
pracowniczych, wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje

Interpretacja weszáa w Īycie 1 stycznia 2008 roku.
Interpretacja okreĞla:
1) kiedy refundacje z programu lub obniĪki przyszáych skáadek na rzecz programu powinny byü traktowane jako dostĊpne
zgodnie z paragrafem 58 MSR 19;
2) jak wymogi minimalnego finansowania („MFR”) mogą wpáynąü na dostĊpnoĞü obniĪek skáadek na rzecz programu;
3) kiedy MFR mogą skutkowaü powstaniem zobowiązania.
Pracodawca nie musi rozpoznawaü dodatkowego zobowiązania zgodnie z KIMSF 14, chyba, Īe skáadki páacone w ramach
minimalnych wymogów finansowania nie mogą byü spóáce zwrócone.
Grupa nie prowadzi dziaáalnoĞci w krajach, które stosują minimalne wymogi finansowania ograniczające zdolnoĞü
pracodawcy do otrzymania refundacji lub zredukowania skáadki.

x

Zaktualizowany MSSF 3 – Poáączenia jednostek gospodarczych

Zaktualizowany standard wejdzie w Īycie 1 lipca 2009 roku. Do zakresu zaktualizowanego standardu wáączono czĊĞü
dotychczas wyáączonych ze stosowania standardu poáączeĔ jednostek gospodarczych. Doprecyzowano definicjĊ
przedsiĊwziĊcia (business). ZawĊĪono zakres zobowiązaĔ warunkowych, do których moĪna przypisaü koszt poáączenia
jednostek gospodarczych. Wyáączono moĪliwoĞü ujmowania kosztów transakcji w koszcie poáączenia jednostek
gospodarczych. Zmieniono zasady ujmowania korekt kosztu poáączenia uwarunkowanych przyszáymi zdarzeniami.
Wprowadzono moĪliwoĞü wyceny udziaáów mniejszoĞci w wartoĞci godziwej.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na dziaáalnoĞü Grupy.

x

Zaktualizowany MSR 23 – Koszty finansowania zewnĊtrznego

Zaktualizowany standard wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. BĊdzie on wymagaá aktywowania kosztów finansowania
zewnĊtrznego odnoszących siĊ do skáadników aktywów, które wymagają znacznego okresu czasu niezbĊdnego
do przygotowania ich do uĪytkowania lub sprzedaĪy.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na dziaáalnoĞü Grupy.

x

Zaktualizowany MSR 1 – Prezentacja sprawozdaĔ finansowych

Zaktualizowany standard wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. BĊdzie on wymagaá agregacji informacji w sprawozdaniach
finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadzaá sprawozdanie z áącznych zysków. Pozycje przychodów
i kosztów oraz pozycje skáadające siĊ na pozostaáe áączne zyski bĊdą mogáy byü prezentowane albo w pojedynczym
sprawozdaniu z áącznych zysków pokazującym sumy cząstkowe albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z zysków áącznych).
Grupa analizuje obecnie, czy prezentowaü pojedyncze sprawozdanie z áącznych zysków czy teĪ dwa oddzielne sprawozdania.
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x

Zmiany do MSR 27 – Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe

Zmiany wejdą w Īycie 1 lipca 2009 roku. W powiązaniu z aktualizacją MSSF 3 (powyĪej), wprowadzono m.in. nastĊpujące
zmiany do MSR 27:
1)

zmiana definicji udziaáów mniejszoĞci;

2)

uregulowanie sposobu ujmowania transakcji z udziaáowcami mniejszoĞciowymi;

3)

zmiana ujĊcia transakcji utraty kontroli nad jednostką;

4)

nowe wymogi ujawnieĔ.

Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.

x

Zmiany do MSSF 2 – PáatnoĞci w formie akcji

Zmiany wchodzą w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Zmiany zawierają doprecyzowanie kwestii wpáywu warunków innych niĪ
warunki nabywania uprawnieĔ na wycenĊ instrumentów kapitaáowych.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.

x

Zmiany do MSR 32 – Instrumenty finansowe – Prezentacja i ujawnienia

Zmiany wchodzą w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z MSR 32 odnoĞnie
klasyfikacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaĪy, dopuszczając klasyfikacjĊ niektórych z nich jako skáadnik
kapitaáu. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmian, okreĞlone instrumenty finansowe, reprezentujące udziaáy koĔcowe
(rezydualne) w aktywach netto jednostki, które inaczej byáyby zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe, bĊdą
klasyfikowane jako skáadniki kapitaáu, jeĞli zarówno te instrumenty finansowe, jak i ogólna struktura kapitaáowa jednostki
wystawiającej te instrumenty bĊdą speániaáy okreĞlone warunki.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na dziaáalnoĞü Grupy.

3.

WaĪne oszacowania i zaáoĪenia

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu przyjĊcia pewnych
zaáoĪeĔ i dokonania szacunków, które wpáywają na przyjĊte zasady rachunkowoĞci oraz na wielkoĞci wykazane
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego sprawozdania. ZaáoĪenia i szacunki oparte są
na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieĪących i przyszáych zdarzeĔ i dziaáaĔ. Rzeczywiste wyniki mogą siĊ jednak róĪniü
od przewidywanych.
Podstawowe obszary, w których szacunki Zarządu mają istotny wpáyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe to:



Ğwiadczenia pracownicze w trakcie i po okresie zatrudnienia – przyjĊto wycenĊ rezerw na Ğwiadczenia pracownicze
sporządzoną poprzez okreĞlenie salda początkowego zobowiązaĔ na dzieĔ bilansowy z tytuáu przewidywanych
przyszáych wypáat ĞwiadczeĔ, obliczoną w sposób aktuarialny; wzrost stopy dyskontowej oraz zmiana tempa
dáugookresowego wzrostu wynagrodzeĔ mają wpáyw na dokáadnoĞü dokonanego szacunku (nota 23),
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odpisy aktualizujące naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe – wysokoĞü odpisu stanowi róĪnica pomiĊdzy
wartoĞcią bilansową, a wartoĞcią bieĪącą szacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych, zdyskontowanej wedáug
efektywnej stopy procentowej; zmiana efektywnej stopy procentowej spowoduje zmianĊ oszacowania wielkoĞci
odpisów aktualizujących naleĪnoĞci (nota 11),



niezafakturowane przychody ze sprzedaĪy na koniec roku obrotowego – oszacowanie wielkoĞci sprzedaĪy energii
nierozliczonej odbywa siĊ na podstawie danych zawartych w ostatniej wystawionej przed dniem koĔca roku obrotowego
fakturze rozliczeniowej, dotyczącej okresu bezpoĞrednio poprzedzającego okres objĊty szacunkiem. Szacunek wykonuje
siĊ indywidualnie dla kaĪdego odbiorcy. ZuĪycie energii elektrycznej szacuje siĊ jako iloczyn Ğredniodobowego zuĪycia
i iloĞci dni pozostających do koĔca roku obrotowego licząc od dnia ostatniego odczytu rozliczeniowego (nota 11),



okresy ekonomicznej uĪytecznoĞci – szacowanie obejmuje pozostaáy okres uĪytkowania Ğrodków trwaáych na podstawie
aktualnej wiedzy dotyczącej przewidywanego okresu korzystania z danego Ğrodka trwaáego; podlega okresowej
weryfikacji z uwzglĊdnieniem obowiązujących przepisów prawnych (nota 6),



odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci – szacowanie obejmuje potencjalną wypáatĊ odszkodowaĔ
za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu i czynszu dzierĪawnego i dokonywane jest przez sáuĪby techniczne Grupy
w oparciu o indywidualne analizy zgáoszonych roszczeĔ (nota 25 i 44.1),



rezerwa na rekultywacjĊ Ğrodowiska - Elektrownia "Kozienice" S.A. po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla
i popioáu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ spóáka posiada duĪe, niezapeánione
obszary skáadowiska przewidywany termin rekultywacji bĊdzie miaá miejsce w 2060 r. Przyszáe oszacowane koszty
rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r.
oraz 31 grudnia 2005 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5% (nota 25),



rezerwa na koszty wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej - w procesie spalania wĊgla Elektrownia
"Kozienice" S.A. uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ popioáowo-ĪuĪlową. W związku z faktem,
iĪ spóáka ponosi koszt wydania mieszanki, spóáka tworzy odpowiednią rezerwĊ. Przyszáe oszacowane koszty wydania
lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 31 grudnia
2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5% (nota 25),



páatnoĞci w formie akcji wáasnych - Grupa ujmuje usáugi (Ğwiadczenie pracy) otrzymane w ramach transakcji páatnoĞci
w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitaáowych oraz odpowiadający im wzrost w kapitale wáasnym
w momencie, gdy otrzymuje te usáugi. Z uwagi na fakt, Īe wartoĞci godziwej ĞwiadczeĔ pracowników nie da siĊ
bezpoĞrednio oceniü, ich wartoĞü ustala siĊ w oparciu o wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów kapitaáowych.
Grupa na kaĪdy dzieĔ bilansowy, jak i na DzieĔ Przyznania ustala wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów
kapitaáowych, a ewentualne zmiany wartoĞci ujmuje w rachunku zysków i strat (nota 19).
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4.

Skáad Grupy Kapitaáowej – wykaz jednostek zaleĪnych i stowarzyszonych

Udziaá ENEA S.A.
w caákowitej liczbie
gáosów w %
31.12.2007

Lp. Nazwa i adres Spóáki

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

ENERGOMIAR Sp. z o.o.
PoznaĔ ul StrzeszyĔska 58
BHU S.A.
PoznaĔ, ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska Biuro Usáug Technicznych S.A.
w likwidacji
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska Hotel „EDISON” Sp. z o.o.
Baranowo k/Poznania
Energetyka PoznaĔska Zakáad OĞwietlenia
Drogowego Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska Zakáad Inwestycji Energetycznych
„INVECO” Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. Chopina 1
Energetyka Wysokich i NajwyĪszych NapiĊü
„EWiNN” Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. Panny Marii 2
Energetyka PoznaĔska Zakáad Transportu Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔskaZakáad Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.
Jastrowie ul. Wojska Polskiego 22
COGEN Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. Nowowiejskiego 11
EnergoPartner Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58

Udziaá
Udziaá
ENEA S.A.
ENEA S.A.
w caákowitej w caákowitej
liczbie
liczbie
gáosów w % gáosów w %
31.12.2006
31.12.2005

100

100

100

87,77

87,77

87,77

100

99,9

99,9

100

100

100

ENEOS Sp. z o.o. *

100

100

Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug
Energetycznych Energobud
Leszno Sp. z o.o. *

100

100

100

70,15

70,15

100

100

100

Elektrownie
Wodne Sp. z o.o. *

100

100

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug
Energetycznych Energobud
Leszno Sp. z o.o. *
Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug
Energetycznych Energobud
Leszno Sp. z o.o. *

12.

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych
Energobud PoznaĔ Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58

13.

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych
Energobud Piáa Sp. z o.o.
Piáa ul. PoznaĔska 34

14.

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych
Energobud Leszno Sp. z o.o.
Gronówko 30 64-111 Lipno

99,05

100

100

15.

Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych
Energobud Gniezno Sp. z o.o.
Gniezno ul. Wschodnia 49/50

Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug
Energetycznych Energobud
Leszno Sp. z o.o. *

100

100

99,92

99,92

99,92

Elektrownie
Wodne Sp. z o.o. *

100

100

ENEOS Sp. z o.o. *

100

100

ENERGOMIAR
Sp. z o.o. *

100

100

100

-

-

100

100

100

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Energetyka PoznaĔska Zakáad Obsáugi Socjalnej
ENERGO-TOUR Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. Marcinkowskiego 27
Energetyka SzczeciĔska Zespóá Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.
Páoty ul. Paderewskiego 11
Zakáad Energetyczny Szczecin OĞwietlenie Ulic Sp. z o.o.
Szczecin ul. Ku SáoĔcu 34
Energetyka SzczeciĔska PrzedsiĊbiorstwo
Usáugowo - Produkcyjno – Handlowe ELMAS Sp. z o.o.
Maszewo ul. LeĞna 9
ENEOS Sp. z o.o.
Szczecin ul. Ku SáoĔcu 34
ENTUR Sp. z o.o.
Szczecin ul. Malczewskiego 5/7
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22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej Centrum
Rehabilitacyjno – Wczasowe ENERGETYK Sp. z o.o.
Inowrocáaw ul. WilkoĔskiego 2
STEREN Sp. z o.o.
Bydgoszcz ul. Lenartowicza 33-35
Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
SamociąĪek, 86-010 Koronowo
Zakáad Remontowo – Budowlany Energobud Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37
Zakáad Usáug Przewozowych
ENERGOTRANS Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 4
Zakáad Elektrowni Wodnych ENERGOZEW Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 4
Zakáad Usáug Motoryzacyjnych ENERGOAUTO Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 4
IGG Zachód Sp. z o.o. w likwidacji
Zielona Góra ul. Zacisze 15
Zakáad Usáug Teleinformatycznych ZZE S.A.
„IT Serwis” Sp. z o.o.
Zielona Góra ul. Zacisze 28
Zakáad Handlowo – Usáugowy „Auto – Styl” Zielonogórskich
Zakáadów Energetycznych S.A. Sp. z o.o..
Zielona Góra ul. Zacisze 15
Zakáad Usáugowo – Handlowy HURTUS Zielonogórskich
Zakáadów Energetycznych S.A. Sp. z o.o.
Zielona Góra ul. Zacisze 28
FINEA Sp. z o.o. w likwidacji
Zielona Góra ul. Zacisze 28
PrzedsiĊbiorstwo Usáug Elektroenergetycznych Bydgoszcz S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy,
Bydgoszcz, Opáawiec 154
PrzedsiĊbiorstwo Energetyki Cieplnej –Gozdnica Sp. z o.o.
Gozdnica ul. ĝwierczewskiego 30
ENEA Operator Sp. z o.o.
PoznaĔ,ul. Panny Marii 2
Elektrownia „Kozienice” S.A.
ĝwierĪe Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1
PrzedsiĊbiorstwo Produkcji Strunobetonowych ĩerdzi
Wirowanych WIRBET S.A.

99,92

99,92

99,92

100

63

51

100

100

100

Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug
Energetycznych Energobud
Leszno Sp. z o.o. *

100

100

100

100

100

Elektrownie
Wodne Sp. z o.o. *

100

100

100

100

100

50,35

50,35

50,35

100

100

100

100

100

100

ENERGOMIAR
Sp. z o.o. *

100

100

100

100

100

Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug
Energetycznych Energobud
Leszno Sp. z o.o. *

92,01

92,01

50,35

50,35

50,35

100

-

-

100

-

-

49

49

49

* w 2007 roku miaáy miejsce poáączenia spóáek dziaáających w tych samych obszarach, w tabeli podano nazwĊ spóáki przejmującej.

W spóáce Energetyka PoznaĔska Biuro Usáug Technicznych S.A. z dniem 1 lipca 2007 r. wszczĊto postĊpowanie
likwidacyjne.
Finea Sp. z o.o. w likwidacji od dnia 1 lutego 2007 roku zostaáa postawiona w stan likwidacji (Uchwaáa nr 3 NZW Spóáki
z 1 lutego 2007 r.). Wpisu do KRS dokonano 23 lutego 2007 r.. Dnia 27 lutego 2008 r. uchwaáą nr 1 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników FINEA Sp. z o.o. postanowiono o wstrzymaniu likwidacji i dalszym istnieniu Spóáki.
W dniu 1 paĨdziernika 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z Grupy, z obszaru „wykonawstwo”. Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych Energobud Leszno Sp. z o.o. przejĊáa nastĊpujące Spóáki, które od tej pory dziaáają
jako oddziaáy spóáki:
1) Energetyka PoznaĔska Zakáad Inwestycji Energetycznych INVECO Sp. z o.o.
2) Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD PoznaĔ Sp. z o.o.
3) Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD Piáa Sp. z o.o.
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4) Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD Gniezno Sp. z o.o.
5) PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych Bydgoszcz S.A.
6) Zakáad Remontowo – Budowlany ENERGOBUD Sp. z o.o.
Kapitaá zakáadowy EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o. wskutek poáączenia siĊ ze spóákami przejmowanymi
podwyĪszony zostaá o kwotĊ 2.661.500 zá, z kwoty 863.000 zá do kwoty 3.524.500 zá, w drodze utworzenia 5.323 udziaáów
(z 1.726 udziaáów do 7.049 udziaáów) o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem dla wspólników spóáek
przejmowanych.
W dniu 18 paĨdziernika 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z obszaru „multiusáugi” poprzez przejĊcie przez Zakáad
Energetyczny Szczecin – OĞwietlenie Ulic Sp. z o.o. spóáki Energetyka PoznaĔska Zakáad OĞwietlenia Drogowego Sp. z o.o.
W wyniku poáączenia powstaá jeden podmiot pod firmą ENEOS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Kapitaá zakáadowy ENEOS Sp. z o.o. wskutek poáączenia siĊ z ZOD Sp. z o.o. (spóáka przejmowana) podwyĪszony zostaá
o kwotĊ 6.015.000 zá, z kwoty 13.544.000 zá do kwoty 19.559.000 zá, w drodze utworzenia 12.030 (z 27.088 udziaáów do
39.118 udziaáów) udziaáów o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem wszystkich nowoutworzonych udziaáów
dla jedynego wspólnika spóáki przejmowanej, tj. dla ENEA S.A.
W dniu 3 grudnia 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z obszaru „energia zielona”, tj.:
1) Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w SamociąĪku (spóáka przejmująca) z nastĊpującymi spóákami:
2) Energetyka PoznaĔska Zakáad Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrowiu
3) Energetyka SzczeciĔska Zespóá Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Páotach
4) Zakáad Elektrowni Wodnych ENERGOZEW Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Kapitaá zakáadowy Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – spóáki przejmującej, wskutek poáączenia ze spóákami przejmowanymi,
podwyĪszony zostaá o kwotĊ 22.084.000 zá zá, z kwoty 182.606.500 zá do kwoty 204.690.500 zá, w drodze utworzeni
44.168 udziaáów (z 365.213 udziaáów do 409.381 udziaáów) o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem dla
wspólników spóáek przejmowanych.
W dniu 31 grudnia 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z obszaru „pomiary”, tj.:
1) ENERGOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spóáka przejmująca)
2) Energetyka SzczeciĔska PUPH ELMAS Sp. z o.o. z siedzibą w Maszewie
3) ZUH Hurtus Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
Kapitaá zakáadowy ENERGOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – spóáki przejmującej, wskutek poáączenia ze spóákami
przejmowanymi, podwyĪszony zostaá o kwotĊ 627.000 zá , z kwoty 1.717.000 zá do kwoty 2.344.000 zá, w drodze utworzenia
1.254 udziaáów (z 3.434 udziaáów do 4.688 udziaáów) o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem dla wspólników
spóáek przejmowanych.
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F-34

Informacje dotyczące segmentów dziaáalnoĞci

-

-

Razem

(6 873)

679 790

(686 663)

(686 663)

Wyáączenia

192 686

(5 253 118)

5 445 804

-

5 445 804

Razem

147

44 982

76 341
(12 387)

(116 345)

F-35
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811

204 447

Zysk netto

Przypadający na udziaáy mniejszoĞci

(45 096)

(129)

34 639

305 650

(5 078 092)

5 383 742

-

5 383 742

Podatek dochodowy

Udziaá netto w z/s jednostek stowarzyszonych

Przychody finansowe

(1 313)

405 218

(406 531)

(406 531)

230 844
(15 811)

50 218

(573 170)

623 388

361 239

262 149

Zysk operacyjny
Koszty finansowe

198 801

(2 202 028)

2 400 829

1 232

2 399 597

(74 806)

57 944

(2 708 112)

2 766 056

44 060

2 721 996

Obrót

Wynik segmentu
Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty
zarządu)

Koszty ogóáem

Przychody ogóáem

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

SprzedaĪ na zewnątrz

Za okres 01-01-2006 - 31-12-2006

Wyniki segmentów za 2006 rok przedstawiają siĊ nastĊpująco:

Przypadający na udziaáy mniejszoĞci

162

521 676

Wyáączenia

38 185

(640 929)

679 114

387 188

291 926

Pozostaáa dziaáalnoĞü

Zysk netto

Pozostaáa dziaáalnoĞü

11 794

(472 385)

484 179

151 596

332 583

Wytwarzanie

412 593

Dystrybucja

75 983

(2 130 928)

2 206 911

277

2 206 634

Dystrybucja

Podatek dochodowy

Udziaá netto w z/s jednostek stowarzyszonych

Przychody finansowe

73 597

(2 688 666)

2 762 263

147 602

2 614 661

Obrót



Zysk operacyjny
Koszty finansowe

Wynik segmentu
Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty
zarządu)

Koszty ogóáem

Przychody ogóáem

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

SprzedaĪ na zewnątrz

Za okres 01-01-2007 - 31-12-2007

Podstawowy ukáad sprawozdawczy – segmenty branĪowe
Wyniki segmentów za 2007 rok przedstawiają siĊ nastĊpująco:

5.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.



-

(1 462)

425 359

(426 821)

(426 821)

Wyáączenia

161 539

(4 453 120)

4 614 659

-

4 614 659

Razem

(112 373)

F-36
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Przypadający na udziaáy mniejszoĞci

Zysk netto

Podatek dochodowy

Udziaá netto w z/s jednostek stowarzyszonych

Przychody finansowe

524

36 813

(15 633)

79

21 109

49 166

27 954

(597 282)

625 236

388 069

237 167

Pozostaáa dziaáalnoĞü

(17 908)

51 441

(2 118 512)

2 169 953

3 986

2 165 967

Dystrybucja

Koszty finansowe

83 606

(2 162 685)

2 246 291

34 766

2 211 525

Obrót



Zysk operacyjny

Wynik segmentu
Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty
zarządu)

Koszty ogóáem

Przychody ogóáem

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

SprzedaĪ na zewnątrz

Za okres 01-01-2005 - 31-12-2005

Wyniki segmentów za 2005 rok przedstawiają siĊ nastĊpująco:

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.



386 215

Razem:

F-37
Obrót

Razem
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14 459

19 971
47 286

383 493

365 878

106 476

44 731

3 426

Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

376 799

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych wyáączona z segmentacji

3 268

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych

49 016

6 395 855
2 723

Nakáady inwestycyjne na Ğrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne

314 139

575 882

RAZEM: KAPITAà WàASNY I ZOBOWIĄZANIA

74 022

6 395 855
5 819 973

211 184

625 088
5 678 205

Kapitaá wáasny i zobowiązania wyáączone z segmentacji

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe zobowiązania

RAZEM: AKTYWA
290 676

126 354

5 053 117

263 155

5 246 190

84 887

717 650

305 661

Razem:

277 602

41 467

Pozostaáa
dziaáalnoĞü

- w tym rzeczowe aktywa trwaáe

262 599

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

4 968 588

Dystrybucja

20 615

AKTYWA wyáączone z segmentacji

43 062

Rzeczowe aktywa trwaáe

Stan na 31-12-2006

Pozostaáe informacje dotyczące segmentów za 2006 rok przedstawiają siĊ nastĊpująco:

19 790

16 935

20 996

454 333

392 469
16 224

-

56 919

28 784

9 816 186

13 231

9 041 696

774 490

9 816 186

350 631

1 580 417

8 235 769

715 239

7 520 530

Razem

123 818

83 413

377 052

340 625

102 070

441 495

135 425

306 070

Pozostaáa
dziaáalnoĞü

Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

3 427

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych

253 726

2 906 797

92 739

2 814 058

Wytwarzanie

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych wyáączona z segmentacji

2 064

Nakáady inwestycyjne na Ğrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne

RAZEM: KAPITAà WàASNY I ZOBOWIĄZANIA

- w tym zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe zobowiązania

Kapitaá wáasny i zobowiązania wyáączone z segmentacji

234 470

4 501 262

119 619

4 381 643

Dystrybucja



Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe zobowiązania

RAZEM: AKTYWA

- w tym rzeczowe aktywa trwaáe
184 224

367 456

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

AKTYWA wyáączone z segmentacji

18 759

Obrót

Rzeczowe aktywa trwaáe

Stan na 31-12-2007

Informacje dotyczące segmentów dziaáalnoĞci (cd.)
Podstawowy ukáad sprawozdawczy – segmenty branĪowe (cd.)
Pozostaáe informacje dotyczące segmentów za 2007 rok przedstawiają siĊ nastĊpująco:

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.



- w tym naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

F-38

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

24 575

17 766
53 031

380 575

398 100

129 343

51 737

22 386

Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

355 281

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych wyáączona z segmentacji

2 908

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych

57 213

6 146 006
2 637

Nakáady inwestycyjne na Ğrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne

338 250

552 373

RAZEM: KAPITAà WàASNY I ZOBOWIĄZANIA

70 129

5 593 633

205 230

1 999
6 146 006

Kapitaá wáasny i zobowiązania wyáączone z segmentacji

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe zobowiązania

RAZEM: AKTYWA
277 014

596 845
5 707 340
264 040

123 244

5 110 495

Razem

438 666

5 288 987

81 323

41 921

Pozostaáa
dziaáalnoĞü

- w tym rzeczowe aktywa trwaáe

295 109

Razem:

265 947

5 023 040

Dystrybucja

AKTYWA wyáączone z segmentacji

45 534
249 575

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

Obrót

Rzeczowe aktywa trwaáe

Stan na 31-12-2005

Pozostaáe informacje dotyczące segmentów za 2005 rok przedstawiają siĊ nastĊpująco:

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaĪy zewnĊtrznym klientom oraz transakcji z innymi segmentami,
które dają siĊ bezpoĞrednio przyporządkowaü do danego segmentu wraz z odpowiednią czĊĞcią przychodów Grupy, jaką w
oparciu o racjonalne przesáanki moĪna przypisaü do tego segmentu.
Koszty segmentu są kosztami skáadającymi siĊ z kosztów sprzedaĪy zewnĊtrznym klientom oraz kosztów transakcji
realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z dziaáalnoĞci operacyjnej danego segmentu i dają siĊ
bezpoĞrednio przyporządkowaü do tego segmentu wraz z odpowiednią czĊĞcią kosztów Grupy, które w oparciu o racjonalne
przesáanki moĪna przypisaü do danego segmentu.
W transakcjach miĊdzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe, zapewniające poszczególnym jednostkom uzyskanie
marĪy wáaĞciwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku. W zakresie obrotu energią i Ğwiadczenia usáug przesyáowych
obowiązują ceny okreĞlone przepisami prawa energetycznego.
Uzupeániający ukáad sprawozdawczy – segmenty geograficzne
Grupa dziaáa w jednym Ğrodowisku gospodarczym - na terenie Polski, w związku z tym nie wydziela segmentów
geograficznych.

6.

Rzeczowe aktywa trwaáe

Grunty
Stan na 1 stycznia 2007 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto
Zmiany w okresie 12 miesiĊcy do
31 grudnia 2007 r.
Przeniesienia
Nabycie
Nabycie Elektrowni
"Kozienice" S.A.
(wartoĞü początkowa)
Nabycie Elektrowni
"Kozienice" S.A. (umorzenie)
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Zbycie (umorzenie)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü
początkowa)
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2007 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

Urządzenia
Budynki i techniczne i
budowle
maszyny

ĝrodki
transportu

Inne
Ğrodki
trwaáe

ĝrodki
trwaáe w
budowie

Ogóáem

24 733
24 733

4 916 141
(987 813)
3 928 328

1 414 646
(305 071)
1 109 575

74 465
(28 249)
46 216

321 984
(207 194)
114 790

92 630
92 630

6 844 599
(1 528 327)
5 316 272

471
2 209

89 174
159 994

18 498
37 348

930
6 411

414
20 193

(109 487)
164 386

390 541

196

789 079

2 392 612

10 396

9 273

24 186

3 225 742

(306)
-

(102 121)
(16 153)
2 856
(303 116)

(478 188)
(2 856)
750
(124 427)

(2 466)
(1 226)
1 036
(6 996)

(2 216)
(4 227)
4 173
(16 524)

(39)
-

(584 991)
(24 807)
8 815
(451 063)

-

2 697
(1 026)

(787)
(2 560)

140
(105)

(5 484)
4 483

(6 706)
-

(10 140)
792

27 303
27 303

5 940 932
(1 391 220)
4 549 712

3 859 461
(909 496)
2 949 965

91 116
(36 780)
54 336

342 153
(217 278)
124 875

164 970
164 970

10 425 935
(2 554 774)
7 871 161
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Urządzenia
Budynki i techniczne i
ĝrodki
budowle
maszyny
transportu

Grunty
Stan na 1 stycznia 2006 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto
Zmiany w okresie 12 miesiĊcy
do 31 grudnia 2006 r.
Przeniesienia
Nabycie
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Zbycie (umorzenie)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü
początkowa)
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2006 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

Zmiany w okresie 12 miesiĊcy
do 31 grudnia 2005 r.
Przeniesienia
Nabycie
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Zbycie (umorzenie)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü
początkowa)
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2005 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

ĝrodki
trwaáe w
budowie

Ogóáem

23 701
23 701

4 684 103
(714 470)
3 969 633

1 348 171
(222 848)
1 125 323

71 782
(22 357)
49 425

304 621
(187 910)
116 711

89 742
89 742

6 522 120
(1 147 585)
5 374 535

1 041
32
(41)
-

232 836
15 756
(16 396)
5 670
(279 854)

67 254
3 931
(4 769)
2 069
(84 434)

2 671
1 801
(1 771)
1 402
(7 284)

2 729
15 332
(272)
279
(19 992)

(306 531)
328 257
-

365 109
(23 249)
9 420
(391 564)

-

(158)
841

59
142

(18)
(10)

(426)
429

(18 838)
-

(19 381)
1 402

24 733
24 733

4 916 141
(987 813)
3 928 328

1 414 646
(305 071)
1 109 575

74 465
(28 249)
46 216

321 984
(207 194)
114 790

92 630
92 630

6 844 599
(1 528 327)
5 316 272

Budynki i
budowle

Grunty
Stan na 1 stycznia 2005 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto

Inne
Ğrodki
trwaáe

Urządzenia
techniczne i
ĝrodki
maszyny
transportu

Inne
Ğrodki
trwaáe

ĝrodki
trwaáe w
budowie

Ogóáem

22 201
22 201

4 477 303
(446 216)
4 031 087

1 274 550
(143 057)
1 131 493

65 359
(16 949)
48 410

286 794
(167 410)
119 384

68 296
68 296

6 194 503
(773 632)
5 420 871

2 440
244
(1 184)
-

215 267
11 175
(17 845)
4 449
(270 841)

79 963
4 632
(12 475)
3 797
(84 978)

5 756
3 602
(3 297)
1 975
(7 875)

2 207
16 061
(590)
630
(21 349)

(305 633)
353 479
-

389 193
(35 391)
10 851
(385 043)

-

(1 797)
(1 862)

1 501
1 390

362
492

149
219

(26 400)
-

(26 185)
239

23 701
23 701

4 684 103
(714 470)
3 969 633

1 348 171
(222 848)
1 125 323

71 782
(22 357)
49 425

304 621
(187 910)
116 711

89 742
89 742

6 522 120
(1 147 585)
5 374 535

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwaáych Grupy zostaáy wykazane w nocie 12.
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Rzeczowe aktywa trwaáe (cd.)
Grupa jako leasingobiorca uĪywa na podstawie umowy leasingu finansowego nastĊpujące rzeczowe aktywa trwaáe:
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

WartoĞü
WartoĞü
WartoĞü
początkowa –
WartoĞü początkowa –
WartoĞü początkowa –
WartoĞü
aktywowany Umorzenie bilansowa aktywowany Umorzenie bilansowa aktywowany Umorzenie bilansowa
leasing
leasing
leasing
netto
netto
netto
finansowy
finansowy
finansowy
urządzenia
techniczne i
maszyny

461

(228)

233

78

(2)

76

96

(77)

19

Ğrodki
transportu

903

(238)

665

876

(526)

350

1 156

(644)

512

1 364

(466)

898

954

(528)

426

1 252

(721)

531

Grupa nie wystĊpuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.

7.

WartoĞci niematerialne

Stan na 1 stycznia 2007 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto
Zmiany w okresie 12 miesiĊcy do
31 grudnia 2007 r.
Nabycie
Nabycie Elektrowni Kozienice (wartoĞü
początkowa)
Nabycie Elektrowni Kozienice
(umorzenie)
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Zbycie (umorzenie)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü
początkowa)
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2007 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

Koszty prac
rozwojowych

WartoĞü firmy

Oprogramowanie
komputerowe,
licencje, koncesje,
patenty

185
(121)
64

385
385

77 639
(52 352)
25 287

78 209
(52 473)
25 736

27

-

1 902

1 929

-

-

28 651

28 651

(30)

-

(5 969)
(291)
289
(9 804)

(5 969)
(291)
289
(9 834)

-

-

(39)
46

(39)
46

212
(151)
61

385
385

107 862
(67 790)
40 072

108 459
(67 941)
40 518

Ogóáem
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Koszty prac
rozwojowych

WartoĞü
firmy

Oprogramowanie
komputerowe,
licencje, koncesje,
patenty

181
(85)
96

385
385

72 659
(40 210)
32 449

73 225
(40 295)
32 930

4
(36)

-

4 312
765
(645)
(12 142)

4 312
769
(645)
(12 178)

-

-

548

548

185
(121)
64

385
385

77 639
(52 352)
25 287

78 209
(52 473)
25 736

Stan na 1 stycznia 2006 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto
Zmiany w okresie 12 miesiĊcy do
31 grudnia 2006 r.
Przeniesienia
Nabycie
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Zbycie (umorzenie)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü
początkowa)
Stan na 31 grudnia 2006 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

Stan na 1 stycznia 2005 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto
Zmiany w okresie 12 miesiĊcy do
31 grudnia 2005 r.
Nabycie
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2005 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

Ogóáem

Koszty prac
rozwojowych

WartoĞü
firmy

Oprogramowanie
komputerowe,
licencje,
koncesje, patenty

142
(58)
84

385
385

63 910
(27 051)
36 859

211
(134)
77

64 648
(27 243)
37 405

39
(27)
-

-

8 868
(119)
(13 270)
111

(211)
134

8 907
(330)
(13 297)
245

181
(85)
96

385
385

72 659
(40 210)
32 449

-

73 225
(40 295)
32 930

Pozostaáe

Ogóáem

Na wartoĞciach niematerialnych i prawnych nie ustanowiono zabezpieczeĔ.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

8.

NieruchomoĞci inwestycyjne
31.12.2007
4 833
6
4 839

31.12.2006
-

31.12.2005
-

WartoĞü umorzenia na początek okresu
Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.
Umorzenie za okres
WartoĞü umorzenia na koniec okresu

(466)
(41)
(507)

-

-

WartoĞü netto na początek okresu
WartoĞü netto na koniec okresu

4 332

-

-

31.12.2007
5 060
147
5 207

31.12.2006
5 189
(129)
5 060

31.12.2005
6 258
79
(1 148)
5 189

WartoĞü na początek okresu:
Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.
Przeniesienie do/z rzeczowych aktywów trwaáych
WartoĞü brutto na koniec okresu

Na nieruchomoĞciach inwestycyjnych nie ustanowiono zabezpieczeĔ.

9.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Stan na początek okresu
Udziaá w zmianie stanu aktywów netto
Zmiana statusu spóáki stowarzyszonej na zaleĪną
Stan na dzieĔ bilansowy

10.

Aktywa finansowe
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Dáugoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy (udziaáy
i akcje w jednostkach niepowiązanych)

14 981

9 405

13 047

Dáugoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej
przez rachunek zysków i strat

1 379

1 617

1 606

16 360

11 022

14 653

3 292

3 568

-

49 323
52 615
68 975

3 568
14 590

14 653

Dáugoterminowe aktywa finansowe razem
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
Krótkoterminowe aktywa finansowe utzrymywane do terminu
wymagalnoĞci
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem
Razem
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

11.

NaleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe naleĪnoĞci
31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

Krótkoterminowe naleĪnoĞci tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe
naleĪnoĞci
NaleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug
NaleĪnoĞci z tytuáu podatków oraz innych podobnych ĞwiadczeĔ
Inne naleĪnoĞci
Zaliczki
Naliczone naleĪnoĞci z tytuáu niezafakturowanej sprzedaĪy
Przedpáacone ubezpieczenia majątkowe
Minus: odpis aktualizujący wartoĞü naleĪnoĞci
Krótkoterminowe naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe
naleĪnoĞci netto

Dáugoterminowe naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe
naleĪnoĞci
NaleĪnoĞci finansowe
Przedpáaty
Dáugoterminowe naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe
naleĪnoĞci netto
Razem naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe naleĪnoĞci netto

31.12.2006
WartoĞü
bilansowa

31.12.2005
WartoĞü
bilansowa

541 784
35 784
76 473
310
181 726
2 851
838 928
(123 818)

520 127
45 273
6 274
156 309
3 477
731 460
(106 476)

527 024
41 715
10 091
146 302
2 942
728 074
(129 343)

715 110

624 984

598 731

31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

31.12.2006
WartoĞü
bilansowa

31.12.2005
WartoĞü
bilansowa

107
22

98
6

95
18

129
715 239

104
625 088

113
598 844

Odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug i pozostaáych naleĪnoĞci:
31.12.2007
106 476
29 521
18 127
(28 643)
(1 663)
123 818

Odpis aktualizujący wartoĞü naleĪnoĞci na początek okresu
Nabycie Elektrowni “Kozienice” S.A.
Utworzony
Rozwiązany
Wykorzystany
Odpis aktualizujący wartoĞü naleĪnoĞci na koniec okresu

31.12.2006
129 343
29 277
(48 477)
(3 665)
106 476

31.12.2005
118 785
43 237
(24 183)
(8 496)
129 343

Zabezpieczenia i ograniczenia w dysponowaniu naleĪnoĞciami zostaáy wykazane w nocie 12
.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

12.

Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy

Rzeczowe aktywa trwaáe, do których jednostka ma ograniczony tytuá wáasnoĞci oraz stanowiących zabezpieczenie spáaty
zobowiązaĔ
Nazwa
jednostki
EP PUE
ENERGO
BUD Leszno
Sp. z o.o.
EP PUE
ENERGO
BUD Leszno
Sp. z o.o.
Elektrownie
Wodne
Sp. z o.o.
Elektrownie
Wodne
Sp. z o.o.
Zakáad
Transportu
Sp. z o.o.
Energetyka
Wysokich i
NajwyĪszych
NapiĊü
„EWiNN”
Sp. z o.o.
Energetyka
PoznaĔska
Hotel
„EDISON”
Sp. z o.o
Zakáad
HandlowoUsáugowy
Auto-Styl
Sp. z o.o.
Elektrownia
”Kozienice”
S.A.
Elektrownia
”Kozienice”
S.A.

Okres na jaki
Podmiot na
ZadáuĪenie ZadáuĪenie
zostaáo
ZadáuĪenie na
Tytuá
rzecz którego
na
na
Rodzaj zabezpieczenia
zabezpieczenia
31.12.2005 r ustanowione
ustanowiono
31.12.2007 r. 31.12.2006 r.
zabezpieczenie
zabezpieczenie
Kredyt
inwestycyjny

Hipoteka zwykáa
do kwoty 3 500 tys. zá
hipoteka kaucyjna
do kwoty 225 tys. zá

Kredyt w
rachunku
bieĪącym

Hipoteka kaucyjna
do kwoty 530 tys. zá

Kredyt
Odsetki i koszty
ewentualnego
postĊpowania

Hipoteka zwykáa
w kwocie 3 500 tys. zá,
hipoteka kaucyjna
do kwoty 1 440 tys. zá

Przewáaszczenie
Kredy w rachunku generatora prądu
zmiennego o wartoĞci
bieĪącym
532 tys. zá.
Zastaw rejestrowy
Kredyt
na samochodach
inwestycyjny
o wartoĞci 568 tys. zá.

Bank Zachodni
WBK S.A.
Oddziaá w
Lesznie
Bank Zachodni
WBK S.A.
Oddziaá w
Lesznie

1 500

2 750

-

-

2 500

3 294

2 661 grudzieĔ 2010 r.

Bank PEKAO
S.A.

-

104

- wrzesieĔ 2007 r.

Nordea Bank
Polska S.A.

-

-

374 grudzieĔ 2005 r.

2 932

3 294

Bank Ochrony
ĝrodowiska S.A.
w Warszawie
O/PoznaĔ

3 500 czerwiec 2009 r.

-

marzec 2008 r.

Kredyt
inwestycyjny

Hipoteka zwykáa
w wysokoĞci
4 000 tys. zá

Nordea Bank
Polska S.A.

Kredyt obrotowy

Hipoteka kaucyjna
do kwoty 400 tys.

BZ WBK S.A.

149

158

168 wrzesieĔ 2008 r.

Kredyt
inwestycyjny

Zastaw rejestrowy
na maszynach
i urządzeniach
o wartoĞci 99 tys. zá

BGĩ S.A.

293

-

- czerwiec 2012 r.

Kredyt
dáugoterminowy

Zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 48 000 tys. zá

BOĝ S.A.

856

*

* czerwiec 2008 r.

PoĪyczka
dáugoterminowa

Cesja wierzytelnoĞci

NFOĝiGW

27 907

*

* czerwiec 2011 r.

Nordic Bank

94 486

*

*

PKO BP

91 021

*

* grudzieĔ 2012 r.

Elektrownia
”Kozienice”
S.A.

Kredyt
dáugoterminowy

Elektrownia
”Kozienice”
S.A.

Kredyt
dáugoterminowy

Zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych
o wartoĞci
144 065 tys. zá oraz
16 weksli In blanco
Zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych
o wartoĞci
244 415 tys. zá oraz
cesja wierzytelnoĞci
do wysokoĞci
zobowiązania

-

luty 2016 r.

listopad 2014 r.

* - Elektrownia ”Kozienice” S.A. jest czĊĞcią do Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. od 10 paĨdziernika 2007r. dlatego w powyĪszej tabeli nie
przedstawiono danych za okres 2005 i 2006
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Nazwa
jednostki

F-46

Elektrownie
Wodne

15.

RONDO PROPERTY

PSE Operator S.A.

Volkswagen Bank Polska S.A.

Volkswagen Bank Polska S.A.

104

-

-

-

2 500
15 000

1 000

1 000

400
2 296

2 317

400

-

49

Europejski Fundusz Leasingowy
Philips Lighting Farel Mazury
Sp. z o.o.
PKO BP S.A.

-

104

3 294

3 321

268

-

81

-

2 500

2 932

282

-

-

2 762

1 500

Niesprecyzowane

ZadáuĪenie
na
31.12.2006 r.
40 000
-

ZadáuĪenie
na
31.12.2007 r.
21 112
-

Europejski Fundusz Leasingowy

PEKAO S.A.

Bank Ochrony ĝrodowiska S.A. w
Warszawie O/PoznaĔ

NORDEA BANK POLSKA S.A.

Pekao Leasing Sp. z o.o.

BZ WBK S.A.

PKN Orlen S.A.

BZ WBK S.A.

PKO BP S.A.
Nordea Bank Polska S.A.
BZ WBK S.A.
Bank Handlowy S.A.
Pekao S.A.
PKO BP S.A.
BZ WBK S.A.
Pekao S.A.

Podmiot na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie
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23. ENEA S.A.

22. ENEA S.A.

21. Auto-Styl

20. Auto-Styl

19. Eneos

18. BHU S.A.

16.

Elektrownie
Wodne
Elektrownie
17.
Wodne

Elektrownie
Wodne

14.

13. EWiNN

11.

Energobud
Leszno
Energobud
12.
Leszno

Energobud
Leszno

peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
peánomocnictwo do rachunku
cesja praw z polisy ubezp. maj. ; peánomocnictwo do obciąĪania rachunku
kredytobiorcy

Rodzaj zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczeĔ
z umowy na zakupy
Weksle In blanco
produktów i usáug
dokonywane przy uĪyciu
Kart Flotowych
Kredyt w rachunku
Weksle In blanco
bieĪącym
Zabezpieczenie umów
Weksle In blanco
leasingowych
Peánomocnictwo do rachunku,
Kredyt inwestycyjny
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww nieruchomoĞci
Peánomocnictwo do rachunku,
Cesja wierzytelnoĞci z umowy sprzedaĪy energii elektrycznej, cesja praw z polisy
Kredyt inwestycyjny
ubezpieczeniowej nieruchomoĞci elektrowni wodnej w Dobrzycy, na której
ustanowiono zabezpieczenie hipoteki oraz weksel In blanco
Peánomocnictwo do rachunku,
Kredyt obrotowy
Przewáaszczenie hydrogeneratora prądu zmiennego z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
Zabezpieczenie umów
Weksel in blanco
leasingowych
Zabezpieczenie umów
Weksel in blanco
leasingowych
Zabezpieczenie limitu
Weksel in blanco, gwarancja wekslowa
zakupów
Kredyt inwestycyjny
Cesja umowy oraz weksle In blanco
Kredyt w rachunku
Weksle In blanco
bieĪącym
PorĊczenie gwarancji
Weksle In blanco
kredytowej
Zabezpieczenie
Weksel In blanco
wierzytelnoĞci
Gwarancja bankowa
Gwarancja bankowa

Kredyt inwestycyjny

Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny
Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy

Tytuá zabezpieczenia

marzec 2008 r.

sierpieĔ 2010 r.

wrzesieĔ 2007 r.

grudzieĔ 2010 r.

luty 2016 r.

lipiec 2012 r.

14.03.2008

bezterminowo

czerwiec 2009 r.

Okres na jaki
ustanowiono
zabezpieczenie
1 sierpnia 2008 r.
28 czerwca 2006 r.
26 wrzeĞnia 2006 r.
13 kwietnia 2006 r.
31 grudnia 2005 r.
31 grudnia 2005 r.
31 grudnia 2005 r.
19 sierpnia 2006 r.

czerwiec 2008 r.

czerwiec 2008 r.

Okres obowiązywania
umowy
31.12.2008

-

-

Okres obowiązywania
400
umowy
183 paĨdziernik 2013 r.

-

-

-

2 661

-

268

-

-

3 500

5 000
7 500
3 500
9 500
30 000
61 034
4 825

ZadáuĪenie
na
31.12.2005 r.



10.

ENEA S.A.
ENEA S.A.
ENEA S.A.
ENEA S.A.
ENEA S.A.
ENEA S.A.
ENEA S.A.
ENEA S.A.
Energobud
9.
Leszno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lp.

Inne zabezpieczenia na aktywach:

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

13.

Zapasy

Materiaáy
Póáprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów
Razem:

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

121 479

21 358

17 563

2 122

1 777

3 181

326

131

197

30 425

21 041

19 923

154 352

44 307

40 864

(5 287)

(52)

(124)

149 065

44 255

40 740

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

533 426
790
532 636
407 366
1 044
406 322
940 792
940 792

340 285
1 243
339 042
11 434
990
10 444
351 719
351 719

46 496
46 496
17 287
17 287
63 783
63 783

Na zapasach nie ustanowiono zabezpieczeĔ.

14.

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

ĝrodki pieniĊĪne w kasie i w banku
- ĝrodki pieniĊĪne w kasie
- Ğrodki pieniĊĪne w banku
Inne Ğrodki pieniĊĪne
- Ğrodki w drodze
- lokaty
Razem Ğrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
ĝrodki pieniĊĪne wykazane w rachunku przepáywów pieniĊĪnych

Zabezpieczenia ustanowione na Ğrodkach pieniĊĪnych zostaáy wykazane w nocie 12.

15.

Kapitaá wáasny

stan na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
Liczba akcji
(w sztukach)

Seria akcji
Seria „A”
Seria „B”
Seria „C”
Seria „D”
Seria „E”
Seria „F”
Seria „G”
Seria „H”
Seria „I”
Seria „J”
Seria „K”
Liczba akcji razem
Kapitaá zakáadowy razem

13 224 510
5 116 410
3 770 835
3 276 750
7 850 730
74 938 890
28 992 990
21 368 065
18 568 250
44 487 470
126 625 657
348 220 557

WartoĞü
nominalna
1 akcji w zá

Kapitaá
zakáadowy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13 225
5 116
3 771
3 277
7 851
74 939
28 993
21 368
18 568
44 487
126 626
348 221
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Kapitaá zakáadowy (wartoĞü nominalna)
Kapitaá z rozliczenia poáączenia
Kapitaá zakáadowy z tytuáu przeszacowania o efekt hiperinflacji
RAZEM KAPITAà ZAKàADOWY
Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną akcji
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Udziaáy mniejszoĞci
RAZEM KAPITAà WàASNY

348 221
38 810
107 765
494 796
1 801 078
901 110
3 566 227
3 164
6 766 375

stan na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.
Liczba
akcji
(w sztukach)
13 224 510
5 116 410
3 770 835
3 276 750
7 850 730
74 938 890
28 992 990
21 368 065
18 568 250
44 487 470
221 594 900

Seria akcji
Seria „A”
Seria „B”
Seria „C”
Seria „D”
Seria „E”
Seria „F”
Seria „G”
Seria „H”
Seria „I”
Seria „J”
Liczba akcji razem
Kapitaá zakáadowy razem

WartoĞü
nominalna
1 akcji w zá
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kapitaá
zakáadowy
13 225
5 116
3 771
3 277
7 851
74 939
28 993
21 368
18 568
44 487
221 595

Kapitaá zakáadowy (wartoĞü nominalna)
Kapitaá z rozliczenia poáączenia
Kapitaá zakáadowy z tytuáu przeszacowania o efekt hiperinflacji
RAZEM KAPITAà ZAKàADOWY
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Udziaáy mniejszoĞci
RAZEM KAPITAà WàASNY

221 595
38 810
107 765
368 170
901 110
3 088 596
6 002
4 363 878

stan na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.
Liczba akcji
(w sztukach)

Seria akcji
Seria „A”
Seria „B”
Seria „C”
Seria „D”
Seria „E”
Seria „F”
Seria „G”
Seria „H”
Seria „I”
Seria „J”
Liczba akcji razem
Kapitaá zakáadowy razem

13 224 510
5 116 410
3 770 835
3 276 750
7 850 730
74 938 890
28 992 990
21 368 065
18 568 250
44 487 470
221 594 900

WartoĞü
nominalna
1 akcji w zá
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kapitaá
zakáadowy
13 225
5 116
3 771
3 277
7 851
74 939
28 993
21 368
18 568
44 487
221 595
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Kapitaá zakáadowy (wartoĞü nominalna)
Kapitaá z rozliczenia poáączenia
Kapitaá zakáadowy z tytuáu przeszacowania o efekt hiperinflacji
RAZEM KAPITAà ZAKàADOWY
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Udziaáy mniejszoĞci
RAZEM KAPITAà WàASNY

221 595
38 810
107 765
368 170
901 110
2 926 242
5 032
4 200 554

Uchwaáą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2005 r. dokonano podziaáu kapitaáu zakáadowego
ENEA S.A., w ten sposób, Īe kaĪda akcja o wartoĞci 100 zá zostaáa podzielona na 100 akcji, w wyniku czego kapitaá
zakáadowy ENEA S.A. skáadaá siĊ po dokonaniu podziaáu z 221.594.900 akcji o wartoĞci nominalnej 1 záoty. KaĪdej serii
akcji przysáugują takie same prawa.
Zgodnie z uchwaáą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2007 r. zostaá podwyĪszony kapitaá
zakáadowy Jednostki Dominującej o kwotĊ 126.625.657 zá w drodze emisji 126.625.657 akcji zwykáych imiennych serii „K”
o wartoĞci nominalnej 1 zá kaĪda. Skarb PaĔstwa w zamian za objĊte akcje wniósá aportem 100% akcji Elektrowni
”Kozienice” S.A., których wartoĞü godziwa wyniosáa 3.433 mln zá. RóĪnica pomiĊdzy wartoĞcią nominalną a wartoĞcią
emisyjną wyemitowanych w zamian za aport akcji pomniejszona o wartoĞü zobowiązaĔ wynikających z prawa
do ekwiwalentu dla pracowników Elektrowni ”Kozienice” S.A. (nota 19) zostaáa ujĊta w kapitaáach Spóáki, jako nadwyĪka
ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną akcji, która zostaáa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym skorygowana
o róĪnice pomiĊdzy wartoĞcią emisyjną wyemitowanych akcji a wartoĞcią ksiĊgową aktywów netto Elektrowni
”Kozienice” S.A.
KaĪdej serii akcji przysáugują takie same prawa. Na 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. roku jedynym
akcjonariuszem ENEA S.A. byá Skarb PaĔstwa posiadający 100% udziaáu w jej kapitale. Tym samym Skarb PaĔstwa,
reprezentowany przez Ministra Skarbu PaĔstwa, wykonywaá wszelkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wszystkie wyemitowane akcje ENEA S.A. zostaáy w peáni opáacone.
W dysponowaniu zyskami zatrzymanymi Jednostki Dominującej wystĊpują ograniczenia dotyczące wypáaty dywidendy
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 347, art. 348 i art. 396 Kodeksu Spóáek Handlowych, jak
równieĪ wprowadzone zapisami statutu ENEA S.A. (§ 38), ale odnoszące siĊ przede wszystkim do wypáaty zaliczki
na poczet dywidendy. WysokoĞü kwoty zatrzymanych zysków do podziaáu miĊdzy akcjonariuszy nie moĪe przekraczaü
zysku za ostatni rok obrotowy, powiĊkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegáych oraz o kwoty przeniesione
z utworzonych z zysku kapitaáów zapasowego i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy oraz
pomniejszonego o niepokryte straty, akcje wáasne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny byü
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe.
Kwestie podziaáu zysku regulowane są przez Kodeks Spóáek Handlowych (KSH), który w momencie uchwalania
nie przewidywaá stosowania MSSF dla celów statutowych. Po wprowadzeniu w 2004 r. zmian do Ustawy o rachunkowoĞci
z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. dopuszczających stosowanie MSSF UE równieĪ dla celów sporządzenia statutowych sprawozdaĔ
finansowych, podziaá kapitaáów wáasnych jest niespójny z ich klasyfikacją wynikającą z KSH. W związku z tym, nie moĪna
na podstawie obowiązujących przepisów KSH jednoznacznie stwierdziü, czy kapitaá, który powstaá na przykáad z korekt
wynikających z przejĞcia jednostki na MSSF UE podlega ograniczeniom co do podziaáu, w szczególnoĞci w odniesieniu do
wypáat dywidendy.
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

16.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

31.12.2006
WartoĞü
bilansowa

31.12.2005
WartoĞü
bilansowa

19

100

100

Krótkoterminowe zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe zobowiązania
Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usáug
Zobowiązania z tytuáu podatków i podobnych ĞwiadczeĔ
Pozostaáe zobowiązania
Fundusze specjalne
Razem krótkoterminowe

588 225
21 457
132 007
36 532
9 481
787 702

451 474
18 718
73 978
29 258
2 354
575 782

434 137
17 119
67 073
32 370
1 574
552 273

Razem

787 721

575 882

552 373

Dáugoterminowe zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe zobowiązania
Inne zobowiązania finansowe

17.

Kredyty i poĪyczki
31.12.2007
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa

Dáugoterminowe
Kredyty bankowe
PoĪyczki
Krótkoterminowe
Kredyty bankowe
PoĪyczki
Razem

31.12.2006
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa

31.12.2005
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa

184 140
236
184 376

184 829
236
185 065

30 741
246
30 987

30 741
246
30 987

22 960
234
23 194

22 960
234
23 194

69 204
40
69 244
253 620

69 851
40
69 891
254 956

26 559
26 559
57 546

26 559
26 559
57 546

107 913
107 913
131 107

107 913
107 913
131 107

Harmonogram spáaty dáugoterminowych kredytów i poĪyczek
Od 1 do 3 lat
Od 3 do 5 lat
PowyĪej 5 lat
Razem

31.12.2007
46 643
109 553
28 180
184 376

31.12.2006
25 344
3 811
1 832
30 987

31.12.2005
20 352
2 680
162
23 194
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18.

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

WartoĞü
bilansowa

WartoĞü
bilansowa

WartoĞü
bilansowa

Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów z tytuáu dotacji

224 902

230 813

235 955

Rozliczenie przychodów z tytuáu opáat przyáączeniowych

459 691

390 329

345 548

684 593

621 142

581 503

Dáugoterminowe

Krótkoterminowe
Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów z tytuáu dotacji

16 057

9 707

8 098

Rozliczenie przychodów z tytuáu opáat przyáączeniowych

12 369

16 370

16 814

28 426

26 077

24 912

Harmonogram rozliczenia miĊdzyokresowego przychodów
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2006

Do jednego roku

28 426

26 077

24 912

Od jednego roku do piĊciu lat

96 952

92 996

94 232

587 641

528 146

487 271

713 019

647 219

606 415

PowyĪej piĊciu lat

W roku 2007 Elektrownia ”Kozienice” S.A. otrzymaáa 2 dotacje z Ekofunduszu w wysokoĞci 4.497 tys. zá oraz 3.985 tys. zá,
które zostaáy przeznaczone na: instalacje wspóáspalania biomasy w blokach 200 MW oraz modernizacjĊ elektrofiltrów na
bloku energetycznym nr 2.
Otrzymane dotacje wykazane są jako rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów z tytuáu dotacji i odpisywane w pozostaáe
przychody operacyjne w okresie amortyzacji Ğrodków trwaáych, których dotyczy (czyli odpowiednio na 20 oraz 10 lat).

19.

Kapitaá wáasny związany z páatnoĞciami w formie akcji oraz zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa
do nieodpáatnego nabycia akcji

Pracownicy Grupy na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji (Ustawa
o Komercjalizacji i Prywatyzacji), są uprawnieni do bezpáatnego nabycia 15% akcji Jednostki Dominującej. PowyĪsze
prawo przysáuguje tzw. Uprawnionym Pracownikom to jest osobom zatrudnionym w Jednostce Dominującej i w Elektrowni
‘Kozienice” S.A. na dzieĔ komercjalizacji (przeksztaácenie przedsiĊbiorstwa paĔstwowego w jednoosobową spóákĊ Skarbu
PaĔstwa) Jednostki Dominującej i Elektrowni ”Kozienice” S.A. oraz osobom, które przepracowaáy w przedsiĊbiorstwie
paĔstwowym przynajmniej 10 lat oraz osobom speániającym inne szczególne kryteria, o których mowa w artykule 2 ustĊp 5
Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Prawo do nieodpáatnego nabycia akcji powstaje po upáywie trzech miesiĊcy od
dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
Ponadto zgodnie z Ustawą o Komercjalizacji i Prywatyzacji Uprawnieni Pracownicy Elektrowni “Kozienice” S.A.
w momencie wniesienia aportem 100% akcji Spóáki do ENEA S.A. nabyli prawo do pieniĊĪnego ekwiwalentu. Ekwiwalent,
któremu towarzyszy umorzenie przypadających na niego akcji ENEA S.A. posiadanych przez Skarb PaĔstwa, jest wypáacany
przez ENEA S.A..
W 2007 r. w związku z konsolidacją sektora energetycznego zostaáa przyjĊta Ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora elektroenergetycznego (Ustawa z 2007 r.).
PowyĪsza ustawa, miĊdzy innymi, nadaje Uprawnionym Pracownikom spóáki konsolidowanej (Elektrownia
“Kozienice" S.A.) moĪliwoĞü zamiany prawa do ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji spóáki konsolidującej
(ENEA S.A.).
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Zgodnie z MSSF 2 koszt takiego programu powinien byü rozpoznany w okresie, w którym odbywa siĊ Ğwiadczenie pracy
przez Uprawnionych Pracowników. Koszt Ğwiadczenia pracy jest ustalany na DzieĔ Przyznania to jest na dzieĔ, w którym
wszystkie istotne warunki przydziaáu akcji dla pracowników zostaną ustalone.
Dniem Przyznania prawa do akcji lub ekwiwalentu jest dzieĔ ustalenia w drodze porozumienia Zarządu z dziaáającymi
w Grupie związkami zawodowymi liczby akcji przypadających na kaĪdą z grup Uprawnionych Pracowników. Takie
ustalenie odbywa siĊ po zbyciu przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
Szczególne zasady mają zastosowanie do Uprawnionych Pracowników Elektrowni “Kozienice” S.A. Ustalanie liczby akcji
przypadających na poszczególne grupy Uprawnionych Pracowników dokonuje siĊ po wniesieniu akcji Elektrowni
„Kozienice” S.A. aportem do ENEA S.A. Dnia 16 maja 2008 r. Zarząd Elektrowni Kozienice S.A. zawará ze związkami
zawodowymi ostateczne porozumienie co do iloĞci akcji przypadających poszczególnym grupom Uprawnionych
Pracowników. Zatem DzieĔ Przyznania miaá miejsce w 16 maja 2008 r.
Uprawnieni Pracownicy Elektrowni “Kozienice” S.A. na podstawie Ustawy z 2007 r. mieli okreĞlony termin do dnia
18 stycznia 2008 r. na záoĪenie oĞwiadczenia o zamiarze zamiany ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji
ENEA S.A. Za podstawĊ do ustalenia kwoty ekwiwalentu jak i kwoty parytetu zamiany ekwiwalentu na akcje ENEA S.A.
przyjmuje siĊ wartoĞü akcji Elektrowni “Kozienice” S.A., po której zostaáy akcje te wniesione na pokrycie podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego ENEA S.A. Wedáug tej wyceny wartoĞü akcji/ekwiwalentu przysáugująca Uprawnionym Pracownikom
Elektrowni „Kozienice” S.A. wynosi 515 milionów záotych. Na dzieĔ wniesienia akcji Elektrowni “Kozienice” S.A. na
pokrycie kapitaáu zakáadowego ENEA S.A. jak równieĪ na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. kwota 515 milionów záotych zostaáa
rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy jako zobowiązanie.
Podstawową zasadą MSSF2 PáatnoĞci w formie akcji jest ujmowanie kosztu ĞwiadczeĔ pracowniczych w okresie ich
faktycznego Ğwiadczenia. Prawa do bezpáatnego nabycia akcji wynikające z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji
uchwalonej w 1996 r. miaáy z zaáoĪenia stanowiü rekompensatĊ za Ğwiadczenie pracy przez Uprawnionych Pracowników za
okres przed wejĞciem ustawy w Īycie w szczególnoĞci za okres sprzed 1989 roku, kiedy miaáy miejsce zmiany ustrojowe
w Polsce. Zatem koszt programu wynikającego z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji powinien byü rozpoznany
w poprzednich okresach. Koszt powyĪszego programu powinien byü oszacowany na kaĪdy dzieĔ bilansowy od dnia
komercjalizacji spóáki do Dnia Przyznania, poprzez oszacowanie wartoĞci godziwej akcji na przewidywany DzieĔ
Przyznania. W momencie ustalenia Dnia Przyznania spóáka weryfikuje wczeĞniejsze szacunki i ustala ostateczny koszt
programu wedáug wartoĞci godziwej akcji ustalonej na DzieĔ Przyznania.
WartoĞü programu akcji pracowniczych zostaáa ustalona na postawie aktualnej na dzieĔ sporządzenia niniejszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyceny akcji ENEA S.A. i wynosi 901 milionów záotych (z wyáączeniem
Uprawnionych Pracowników Elektrowni “Kozienice” S.A.). Grupa Kapitaáowa rozpoznaáa caákowity koszt programu wedáug
wyĪej podanej wartoĞci godziwej akcji ENEA S.A. jako korektĊ lat poprzednich w kapitaáach najwczeĞniejszego
prezentowanego okresu w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym to jest na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. Grupa
uznaáa, iĪ dokonywanie szacunków dotyczących przewidywanego terminu Dnia Przyznania jak i wartoĞci akcji ENEA S.A.
na DzieĔ Przyznania dla 1 stycznia 2005 r., tj. bilansu otwarcia prezentowanego w niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym jest niepraktyczne i obarczone znacznym ryzykiem báĊdu, którego skutki ujĊte byáyby
w wynikach finansowych za okresy prezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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PoniĪej prezentowane są podstawowe informacje dotyczące naleĪnego ekwiwalentu Uprawnionym Pracownikom
Elektrowni ”Kozienice” S.A.
- Liczba uprawnionych pracowników

3.557

- àączna iloĞü akcji Elektrowni „Kozienice” S.A., do których prawa nabyli Uprawnieni
Pracownicy

6.750.000

- WartoĞü godziwa akcji Elektrowni ”Kozienice” S.A. przyjĊta do wyceny programu
- àączna wartoĞü programu odniesiona w koszty poprzednich okresów

76,28 zá
514.920 tys. zá.

PoniĪej prezentowane są podstawowe informacje dotyczące naleĪnych akcji Uprawnionych Pracownikom Grupy
Kapitaáowej (z wyáączeniem Uprawnionych Pracowników Elektrowni ”Kozienice” S.A.):
- Liczba uprawnionych pracowników

8.665

- àączna iloĞü akcji ENEA S.A., do których prawa nabyli Uprawnieni Pracownicy
- WartoĞü godziwa akcji ENEA S.A. przyjĊta do wyceny programu
- àączna wartoĞü programu odniesiona w koszty poprzednich okresów

20.

Instrumenty finansowe

20.1.

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

33.239.235
27,11 zá
901 110 tys. zá

DziaáalnoĞü Grupy Kapitaáowej podlega nastĊpującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:



Ryzyko kredytowe



Ryzyko páynnoĞci finansowej



Ryzyko rynkowe



Ryzyko walutowe



Ryzyko stóp procentowych

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na kaĪdy rodzaj ryzyka wskazanego powyĪej a takĪe opisuje cele,
politykĊ oraz procedury związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitaáami. Ujawnienia danych liczbowych zostaáy zawarte
w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
OdpowiedzialnoĞü za wyznaczenie oraz wypeánianie polityki zarządzaniem ryzykiem ponosi zarząd Jednostki Dominującej.
Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitaáowej prowadzone jest jako proces ciągáy w sposób niesformalizowany. Grupa
poddaje ryzyka ciągáej analizie z punktu widzenia oddziaáywania Ğrodowiska zewnĊtrznego oraz zmian w swoich strukturach
i dziaáalnoĞci. Na tej podstawie podejmuje dziaáania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza grupĊ
kapitaáową. SáuĪy temu podnoszenie ĞwiadomoĞci pracowników w zakresie moĪliwoĞci powstania i oddziaáywania ryzyka
zarówno z punktu widzenia dziaáalnoĞci jednostek organizacyjnych jak i caáej Grupy.
Celem przyjĊcia jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem w caáej Grupie Kapitaáowej Jednostka Dominująca
podjĊáa decyzje o przeprowadzeniu sformalizowanego procesu tworzenia procedur w zakresie zarządzania ryzykiem. Proces
rozpocząá siĊ poprzez przeprowadzenie audytu wewnĊtrznego obejmującego identyfikacjĊ ryzyk w ENEA S.A.
i ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ocenĊ obecnych metod ich kontroli a takĪe identyfikacjĊ sáaboĞci i wskazanie obszarów,
gdzie moĪliwe jest uzyskanie poprawy. Na podstawie audytu dokonano tzw. mapowania ryzyk, które w sposób graficzny
pozwoliáo na zobrazowanie rozmiaru ryzyk w oparciu o wspólnie przyjĊte kryteria prawdopodobieĔstwa ich powstania
i skutków. Dotychczas podjĊte dziaáania stworzyáy fundamenty dla dalszego opracowania oraz wdroĪenia sformalizowanego
i zintegrowanego zarządzania ryzykiem zgodnie z miĊdzynarodowymi standardami w ramach caáej Grupy Kapitaáowej.
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20.2.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez GrupĊ strat finansowych na skutek niewypeánienia przez klienta lub
kontrahenta bĊdącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązaĔ.
Ryzyko kredytowe wiąĪe siĊ gáównie ze ĞciągalnoĞcią naleĪnoĞci. Gáówne czynniki mające wpáyw na wystĊpowanie ryzyka
kredytowego w przypadku Grupy to:



duĪa liczba drobnych odbiorców wpáywająca na wzrost kosztów kontrolowania spáywu naleĪnoĞci;



koniecznoĞü dostarczania energii elektrycznej jednostkom budĪetowym bĊdącym w trudnej sytuacji finansowej;



wymogi prawne regulujące zasady wstrzymywania dostaw energii elektrycznej na skutek braku páatnoĞci.

Zarząd stosuje politykĊ kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieĪąco. Ocena
wiarygodnoĞci kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyĪej
okreĞlonej kwoty. Grupa nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów
finansowych.
PoniĪsza tabela przedstawia maksymalną ekspozycjĊ Grupy na ryzyko kredytowe:

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

Razem

31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

31.12.2006
WartoĞü
bilansowa

31.12.2005
WartoĞü
bilansowa

49 323
715 239
940 792

625 088
351 719

598 844
63 783

1 705 354

976 807

662 627

W Grupie Kapitaáowej ENEA S.A. ryzyko kredytowe w odniesieniu do naleĪnoĞci róĪni siĊ dla poszczególnych segmentów
rynku, w których Grupa operuje:



sprzedaĪ energii elektrycznej i usáug dystrybucji indywidualnym odbiorcom – w segmencie tym wystĊpuje spora iloĞü
naleĪnoĞci przeterminowanych. ChociaĪ nie stanowią one znaczącego zagroĪenia dla finansów Grupy, podjĊto dziaáania
zmierzające do ich umniejszenia. Poprzez wprowadzenie jednolitych zasad prowadzenia windykacji osiągniĊto
skrócenie czasu reakcji i unikniĊcie dáugiej i czĊsto nieskutecznej egzekucji sądowej. Do obsáugi prawnej są
przekazywane sprawy o wartoĞci powyĪej limitu opáacalnoĞci windykacji,



sprzedaĪ energii elektrycznej i usáug dystrybucji odbiorcom tzw. wielkiego odbioru oraz sektorowi uspoáecznionemu
czyli maáym podmiotom gospodarczym – kwoty naleĪnoĞci przeterminowanych w tym segmencie są wiĊksze niĪ
w przypadku indywidualnych odbiorców. Zasady windykacji są jednak podobne, podejmowane są one po upáywie
4-5 dni roboczych od terminu zapáaty,



pozostaáe naleĪnoĞci – w porównaniu z dwoma wczeĞniejszymi segmentami kwoty naleĪnoĞci przeterminowanych są
nieistotne.

Kluczową rolĊ w procesie odzyskiwania naleĪnoĞci odgrywają pracownicy nadzorujący kontakt z klientami. Są to osoby
monitorujące proces Ğciągania dáugu. Grupa stara siĊ w drodze kontaktu bezpoĞredniego z klientem odzyskaü naleĪnoĞü,
której termin zapáaty juĪ minąá. Wspóápraca z dáuĪnikiem, rozpoznanie jego obecnej i przyszáej sytuacji finansowej jest
jednym z gáównych zadaĔ powoáanych do tego celu sáuĪb.
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Grupa monitoruje na bieĪąco wysokoĞü przeterminowanych naleĪnoĞci, w uzasadnionych przypadkach wystĊpuje
z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących.
Grupa dokonuje inwestycji finansowych:



krótkoterminowych – obejmujących gáównie lokaty bankowe oraz



dáugoterminowych – akcje i udziaáy w podmiotach zewnĊtrznych. Grupa prowadzi w tym zakresie staáy nadzór
wáaĞcicielski, którego celem jest przyrost wartoĞci inwestycji i inimalizacja związanego z nim ryzyka. W razie spadku
wartoĞci inwestycji Grupa dokonuje odpowiednich odpisów aktualizujących.

Grupa nie udziela porĊczeĔ i gwarancji do podmiotów zewnĊtrznych.

20.3.

Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej

Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku moĪliwoĞci spáaty przez GrupĊ jej zobowiązaĔ
finansowych w momencie ich wymagalnoĞci.
Polityka zarządzania ryzykiem utraty páynnoĞci finansowej polega na zapewnieniu Ğrodków finansowych niezbĊdnych
do wywiązywania siĊ Grupy ze zobowiązaĔ finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych
Ĩródeá finansowania np. emisji papierów dáuĪnych.
Zarządzanie páynnoĞcią Grupy koncentruje siĊ na szczegóáowej analizie spáywu naleĪnoĞci, bieĪącym monitoringu
rachunków bankowych jak równieĪ bieĪącej koncentracji Ğrodków pieniĊĪnych na rachunki skonsolidowane. Grupa
podejmuje dziaáania zmierzające do skrócenia okresu spáywu naleĪnoĞci oraz jednoczesnego wydáuĪenia okresu regulowania
zobowiązaĔa tym samym powstaáe nadwyĪki finansowe lokuje w aktywa obrotowe w formie lokat terminowych.
Staáe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie,
Īe ryzyko utraty páynnoĞci finansowej utrzymuje siĊ na poziomie minimalnym.
Grupa zarządza ryzykiem páynnoĞci równieĪ poprzez utrzymywanie otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych
w wysokoĞci 52 628 tys. zá.
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F-56
263

552 373
(552 373)
(552 273)
(100)
-

Niezdyskontowane umowne
przepáywy pieniĊĪne
do 6 m-cy
6 - 12 m-cy
1 – 2 lat
2 – 5 lat
PowyĪej 5 lat

(133 489)
(92 865)
(16 288)
(21 525)
(2 766)
(45)

130 873

(61 987)
(15 051)
(14 373)
(22 433)
(8 282)
(1 848)

57 300

(292 379)
(47 332)
(35 105)
(56 036)
(124 028)
(29 879)

253 344

Kredyty
bankowe

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(263)
(177)
(80)
(6)
-

(216)
(68)
(148)
-

216

(749)
(124)
(173)
(319)
(133)
-

749

(575 882)
(575 782)
(100)
-

575 882

(787 721)
(787 702)
(19)
-

787 721

Zobowiązania
z tytuáu leasingu
finansowego

(351)
(57)
(102)
(192)

234

(392)
(28)
(30)
(99)
(235)

246

(399)
(24)
(29)
(33)
(101)
(212)

276

PoĪyczki

63 788
63 788
-

(63 783)

351 726
351 726
-

(351 719)

940 796
940 796
-

(940 792)

ĝrodki pieniĊĪne
i ich ekwiwalenty

598 844
598 731
113
-

(598 844)

625 088
624 984
104
-

(625 088)

715 239
715 110
129
-

(715 239)

NaleĪnoĞci z tytuáu
dostaw i inne

(23 844)
17 204
(16 368)
(21 575)
(2 868)
(237)

21 116

338 337
385 877
(14 469)
(22 607)
(8 381)
(2 083)

(343 163)

574 787
820 724
(35 307)
(56 278)
(124 262)
(30 091)

(613 941)

Razem



Niezdyskontowane umowne
przepáywy pieniĊĪne
do 6 m-cy
6 - 12 m-cy
1 – 2 lat
2 – 5 lat
PowyĪej 5 lat
31.12.2005
WartoĞü bilansowa

Niezdyskontowane umowne
przepáywy pieniĊĪne
do 6 m-cy
6 - 12 m-cy
1 – 2 lat
2 – 5 lat
PowyĪej 5 lat
31.12.2006
WartoĞü bilansowa

31.12.2007
WartoĞü bilansowa

Zobowiązania z tyt. dostaw
i usáug oraz pozostaáe
zobowiązania

PoniĪsza tabela przedstawia wymagalnoĞü aktywów i zapadalnoĞü zobowiązaĔ finansowych Grupy:
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20.4.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe jest związane z zajĞciem zmian w zakresie popytu, podaĪy oraz cen a takĪe innych czynników, które
wpáyną na wyniki Grupy lub wartoĞü posiadanych aktywów (takich jak kursy walut zagranicznych, stopy procentowe, cena
kapitaáu). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy
jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
Gáównym ryzykiem rynkowym jest to, iĪ Grupa jako przedsiĊbiorstwo energetyczne, posiadające jednoczeĞnie koncesjĊ na
obrót, przesyáanie i dystrybucjĊ energii elektrycznej ma obowiązek przedkáadania do zatwierdzania taryf dla energii
elektrycznej dla grup taryfowych G w pakietach: domowy, przedpáatowy. PrzedsiĊbiorstwa natomiast, które zajmują siĊ
wytwarzaniem i obrotem energią z takiego obowiązku są zwolnione. Grupa kupuje wiĊc energiĊ po cenach rynkowych
natomiast swoją taryfĊ kalkuluje w oparciu o koszty uznane przez Prezesa URE za uzasadnione oraz z uwzglĊdnieniem
marĪy (w obrocie) lub zwrotu z kapitaáu (w dystrybucji) planowanych na kolejny okres taryfowy. W związku z powyĪszym
Grupa w okresie obowiązywania taryfy ma ograniczone moĪliwoĞci przenoszenia niekorzystnych dla Grupy zmian kosztów
swojej dziaáalnoĞci na koĔcowych odbiorców energii elektrycznej. Wniosek o korektĊ taryfy Grupa moĪe záoĪyü do Prezesa
URE tylko w przypadku drastycznego wzrostu kosztów z przyczyn od niej niezaleĪnych.

20.5.

Ryzyko walutowe

PoniĪsza tabela prezentuje ekspozycjĊ Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych.

31.12.2007

WartoĞü
bilansowa

w tym wartoĞü w walucie
obcej wyraĪona w walucie
funkcjonalnej

Wpáyw na wynik
ryzyka walutowego
1%

-1%

(945)

945

(945)
180

945
(180)

(765)

765

Zobowiązania finansowe
Kredyty

(253 620)

Wpáyw na wynik przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik po
opodatkowaniu

(94 486)

Na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. Grupa nie posiadaáa otwartych pozycji denominowanych w walutach
obcych
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20.6.

Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko zmiany stóp procentowych istnieje w stosunku do odsetek od zaciągniĊtych kredytów oraz odsetek od lokat
bankowych. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyĪ obliczana jest na podstawie stawki WIBOR. Zmiany w oprocentowaniu
aktywów i zobowiązaĔ finansowych są zsynchronizowane zarówno pod wzglĊdem procentu jak i terminu. Grupa wpáywa na
ryzyko stopy procentowej od kredytów poprzez wybór dogodnego dla Grupy okresu odsetkowego m.in. od wysokoĞci stawki
WIBOR jak i zdolnoĞci do spáaty zobowiązaĔ. CzĊĞci ryzyk nie moĪna uniknąü, gdyĪ wpáyw na to mają zmiany tendencji
makroekonomicznych.
PoniĪsza tabela przedstawia profil podatnoĞci Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentacje aktywów
i zobowiązaĔ finansowych w podziale wedáug zmiennych i staáych stóp procentowych:
Instrumenty o staáej stopie procentowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Razem

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1 469 327
(787 721)
681 606

903 900
(575 882)
328 018

613 974
(552 373)
61 601

236 027
(254 369)
(18 342)

72 907
(57 762)
15 145

48 653
(131 370)
(82 717)

W poniĪszej tabeli przedstawiona zostaáa efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązaĔ, od których
naliczane jest oprocentowanie:
na 31 grudnia 2007 r.
Efektywna
WartoĞü
stopa
bilansowa
procentowa
ĝrodki pieniĊĪne
i ich ekwiwalenty
Zobowiązania z
tytuáu leasingu
finansowego

na 31 grudnia 2006 r.
Efektywna
WartoĞü
stopa
bilansowa
procentowa

na 31 grudnia 2005 r.
Efektywna
WartoĞü
stopa
bilansowa
procentowa

5,01

940 792

3,44

351 719

3,60

63 783

7,50

(749)

7,50

(216)

7,50

(263)

PoĪyczki

5,63

(276)

5,17

(246)

6,38

(234)

Kredyty bankowe
o zmiennym
oprocentowaniu
Razem

5,44
-

(253 344)
686 423

4,46
-

(57 300)
293 957

5,69
-

(130 873)
(67 587)

Efektywne stopy procentowe w tabeli powyĪej są ustalane jako Ğrednia waĪona stóp procentowych.
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PoniĪsza tabela przedstawia wpáyw zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy.
WartoĞü
bilansowa
31.12.2007

Wpáyw ryzyka
stopy procentowej
na wynik
+ 1 p.p.
- 1 p.p.

WartoĞü
bilansowa
31.12.2006

Wpáyw ryzyka
WartoĞü
stopy procentowej bilansowa
na wynik
31.12.2005
+ 1 p.p. - 1 p.p.

Wpáyw ryzyka
stopy procentowej
na wynik
+ 1 p.p. - 1 p.p.

Aktywa finansowe
ĝrodki pieniĊĪne
NaleĪnoĞci z tytuáu
dostaw i usáug oraz
pozostaáe
Aktywa finansowe

940 792

9 408

(9 408)

351 719

3 517

(3 517)

63 783

638

(638)

715 239
68 975

-

-

625 088
14 590

-

-

598 844
14 653

-

-

9 408
(1 788)

(9 408)
1 788

3 517
(668)

(3 517)
668

638
(121)

(638)
121

7 620

(7 620)

2 849

(2 849)

517

(517)

Wpáyw na wynik
przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik po
opodatkowaniu

WartoĞü
bilansowa
31.12.2007

Zobowiązania
finansowe
Kredyty
Zobowiązania z
tytuáu dostaw i
usáug oraz
pozostaáe
zobowiązania
Zobowiązania z
tytuáu leasingu
finansowego

WartoĞü
bilansowa
31.12.2006

Wpáyw ryzyka
stopy
procentowej
na wynik
+ 1 p.p. - 1 p.p.

WartoĞü
bilansowa
31.12.2005

Wpáyw ryzyka
stopy
procentowej
na wynik
+ 1 p.p. - 1 p.p.

+ 1 p.p.

- 1 p.p.

(253 620)

(2 536)

2 536

(57 546)

(575)

575

(131 107)

(1 311)

1 311

(787 721)

-

-

(575 882)

-

-

(552 373)

-

-

(749)

(7)

7

(216)

(2)

2

(263)

(3)

3

(2 543)
483

2 543
(483)

(577)
110

577
(110)

(1 314)
250

1 314
(250)

(2 060)

2 060

(467)

467

(1 064)

1 064

5 560

(5 560)

2 382

(2 382)

(547)

547

Wpáyw na wynik
przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik
po
opodatkowaniu
Razem

20.7.

Wpáyw ryzyka
stopy procentowej
na wynik

Zarządzanie kapitaáami

Podstawowym zaáoĪeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitaáami jest utrzymanie optymalnej struktury kapitaáu
w celu obniĪenia jego kosztu, zapewnienia dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaĨników kapitaáowych, które
wspieraáyby dziaáalnoĞü operacyjną Grupy oraz zwiĊkszaáyby wartoĞü dla jej akcjonariuszy. Istotne jest takĪe utrzymanie
silnej bazy kapitaáowej, bĊdącej podstawą budowania zaufania ze strony przyszáych inwestorów, kredytodawców oraz rynku
i zapewniającej przyszáy rozwój Grupy. Aby utrzymaü lub skorygowaü strukturĊ kapitaáu Grupa moĪe emitowaü nowe akcje
lub sprzedawaü aktywa. Grupa monitoruje kapitaá przy pomocy wskaĨnika zadáuĪenia oraz wskaĨników rentownoĞci
kapitaáu. Celem Grupy jest osiągniecie optymalnego poziomu tych wskaĨników.
Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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20.8.

WartoĞü godziwa

PoniĪsza tabela zawiera zestawienie wartoĞci godziwych z wartoĞciami bilansowymi
31.12.2007
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa
Dáugoterminowe aktywa finansowe dostĊpne
do sprzedaĪy (udziaáy i akcje w jednostkach
niepowiązanych)
Dáugoterminowe aktywa finansowe
wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostĊpne
do sprzedaĪy
Krótkoterminowe aktywa finansowe
utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Kredyty bankowe
Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe

31.12.2006
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa

31.12.2005
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa

14 981

*

9 405

*

13 047

*

1 379

1 379

1 617

1 617

1 606

1 606

3 292

3 292

3 568

3 568

-

-

49 323

49 323

-

-

-

-

715 239
940 792
253 620
749

715 239
940 792
254 956
749

625 088
351 719
57 546
216

625 088
351 719
57 546
216

598 844
63 783
131 107
263

598 844
63 783
131 107
263

787 721

787 721

575 882

575 882

552 373

552 373

* Grupa posiada udziaáy i akcje w jednostkach nieposiadających kwotowaĔ cen rynkowych z aktywnego rynku, które są
wyceniane wedáug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to udziaáy i akcje w jednostkach niepowiązanych, w których udziaá w kapitale do
wartoĞci nominalnej jest mniejszy niĪ 20%. Odstąpiono od oszacowania wartoĞci godziwej tej grupy aktywów finansowych,
a w konsekwencji takĪe ujawnienia wartoĞci godziwej, poniewaĪ instrumenty kapitaáowe wyemitowane przez te jednostki nie
są przedmiotem publicznego obrotu, stąd wiarygodne ustalenie wartoĞci godziwej udziaáów i akcji jest utrudnione.
Ze wzglĊdu na relatywnie niewielki udziaá tej pozycji aktywów w áącznej wartoĞci aktywów, róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią
bilansową i wartoĞcią godziwą, zdaniem Zarządu, nie znieksztaáca w istotnych aspektach rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji
majątkowej i finansowej Grupy.
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat to jednostki uczestnictwa Funduszu
Inwestycyjnego Pioneer, na który istnieje aktywny rynek, co umoĪliwia wycenĊ ich wartoĞci godziwej. WartoĞü godziwa
tych aktywów zostaáa wyceniona wedáug cen rynkowych jednostek uczestnictwa a jej zmiana w okresie obrotowym
odniesiona do rachunku zysków i strat.

21.

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego - minimalne opáaty
leasingowe :
PoniĪej jednego roku
Od jednego do piĊciu lat
PowyĪej piĊciu lat
WartoĞü bieĪąca minimalnych opáat leasingowych

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

749
296
453
749

216
68
148
216

263
257
6
263
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

22.

Odroczony podatek dochodowy
31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

31.12.2006
WartoĞü
bilansowa

31.12.2005
WartoĞü
bilansowa

– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające
do realizacji po upáywie 12 miesiĊcy

207 350

169 940

149 225

– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające
do realizacji w ciągu 12 miesiĊcy

92 067

42 604

35 603

299 417

212 544

184 828

(299 417)

(212 544)

(184 828)

-

-

-

381 781

517 254

529 589

88 383
470 164

58 116
575 370

53 320
582 909

(299 417)
170 747

(212 544)
362 826

(184 828)
398 081

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego

Kompensata aktywa i rezerw z tytuáu odroczonego
dochodowego w ramach spóáek Grupy

podatku

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca
do uregulowania po upáywie 12 miesiĊcy
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca
do uregulowania w ciągu 12 miesiĊcy
Kompensata aktywa i rezerwy z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego w ramach spóáek Grupy
Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie

Zmiany stanu rezerwy z tytuáu odroczonego podatku dochodowego (po uwzglĊdnieniu kompensaty aktywa i rezerwy)
przedstawiają siĊ w sposób nastĊpujący:

Stan na początek roku
ObciąĪenie/(Uznanie) wyniku finansowego
Zmiana z tytuáu nabycia spóáki Elektrownia "Kozienice" S.A.
Inne
Stan na koniec roku

31.12.2007
362 826
(491 800)
299 721
170 747

31.12.2006
398 081
(35 255)
362 826

31.12.2005
439 984
(42 578)
675
398 081

Dnia 30 czerwca 2007 r. ENEA S.A. wniosáa aportem do ENEA Operator Sp. z o.o. zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa.
W wyniku tej transakcji wartoĞü podatkowa Ğrodków trwaáych wzrosáa o 2 256 037 tys. zá co spowodowaáo rozwiązanie
rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokoĞci 428 647 tys. zá.

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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F-62
16 263
11 857
68 479

(93)
3 732

80 152

8 820

-

71 332

5 678

65 654

7 781

-

57 873

Rozliczenie
przychodów
z opáat
przyáączeniowych

45 116

8 078

-

37 038

(341)

37 379

278

-

37 101

Dotacje

2 153

18

2 135

-

-

-

-

-

-

Rezerwa na
skáadowanie i
rekultywacjĊ

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zmiana z tytuáu nabycia Elektrowni
"Kozienice" S.A.
Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
i straty podatkowej
Stan na 31 grudnia 2007 r. wedáug
stawki 19 %

40 359

37 007

7 249

3 825

7 651

914

3 352

-

(675)

(3 424)

29 356

Rezerwa na
Ğwiadczenia
pracownicze

7 010

Odpisy aktualizujące
naleĪnoĞci

30 044

4 696

-

25 348

3 933

21 415

1 400

-

20 015

Koszty
opodatkowane
po zakoĔczeniu
okresu
rozliczeniowego

15 478

2 542

-

12 936

1 999

10 937

10 937

-

-

Niewypáacone
wynagrodzenia
i skáadki ZUS

54 263

24 693

7 864

21 706

16 519

5 187

(1 121)

-

6 308

Pozostaáe

299 417

60 611

26 262

212 544

27 716

184 828

27 840

(675)

157 663

Ogóáem



Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
i straty podatkowej
Stan na 31 grudnia 2006 r. wedáug
stawki 19 %

Stan na 1 stycznia 2005 r. wedáug
stawki 19 %
Zastosowanie MSR 32 i 39 po raz
pierwszy
Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
i straty podatkowej
Stan na 31 grudnia 2005 r. wedáug
stawki 19 %

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego:

Zmiana stanu aktywów i zobowiązaĔ z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzglĊdnieniem ich kompensaty), przedstawia siĊ w sposób nastĊpujący:

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.



F-63
34 346

-

2 951

31 395

4 369

27 026

2 976

24 050

Przychód opodatkowany w
dniu páatnoĞci

30 932

-

4 210

26 722

2 487

24 235

1 044

23 191

Naliczona,
niezafakturowana
sprzedaĪ

384 144

317 125

(445 452)

512 471

(16 264)

528 735

(19 055)

547 790

Wycena Ğrodków
trwaáych wg wartoĞci
godziwej

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Stan na 31 grudnia 2007 r. wedáug stawki 19 %

Zmiana z tytuáu nabycia Elektrowni "Kozienice" S.A.

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu
róĪnic przejĞciowych

Stan na 31 grudnia 2006r. wedáug stawki 19 %

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu
róĪnic przejĞciowych

Stan na 31 grudnia 2005 r. wedáug stawki 19%

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu
róĪnic przejĞciowych

Stan na 1 stycznia 2005 r. wedáug stawki 19%

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

20 741

8 857

7 102

4 782

1 869

2 913

297

2 616

Pozostaáe

470 164

325 982

(431 188)

575 370

(7 539)

582 909

(14 738)

597 647

Ogóáem
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

23.

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

- czĊĞü krótkoterminowa

9 927

5 828

4 120

- czĊĞü dáugoterminowa

61 060

26 992

24 187

70 987

32 820

28 307

- czĊĞü krótkoterminowa

5 533

119

3 917

- czĊĞü dáugoterminowa

82 718

72 273

67 450

88 251

72 392

71 367

- czĊĞü krótkoterminowa

17 312

13 887

9 720

- czĊĞü dáugoterminowa

165 885

93 314

85 380

183 197

107 201

95 100

Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ:
- odprawy emerytalne

Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii po przejĞciu na
emeryturĊ

Nagrody jubileuszowe

Odpis na ZFĝS dla emerytowanych pracowników
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa

529

410

381

11 245

8 590

7 879

11 774

9 000

8 260

33 301

20 244

18 138

Razem: Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa

320 908

201 169

184 896

354 209

221 413

203 034

-czĊĞü krótkoterminowa

68 722

41 872

42 079

- czĊĞü dáugoterminowa

14 858

-

-

83 580

41 872

42 079

Zobowiązania z tytuáu wynagrodzeĔ i pozostaáe

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych razem
- czĊĞü krótkoterminowa

102 023

62 116

60 217

- czĊĞü dáugoterminowa

335 766

201 169

184 896

437 789

263 285

245 113

Na mocy porozumienia zawartego pomiĊdzy reprezentantami pracowników a reprezentantami Grupy pracownikom Grupy
Kapitaáowej przysáugują okreĞlone Ğwiadczenia z innych tytuáów niĪ wynagrodzenie za pracĊ, tj.:





wypáaty nagród jubileuszowych,
wypáaty ĞwiadczeĔ emerytalno-rentowych,
prawo do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną.

Obecna wartoĞü przyszáych zobowiązaĔ z powyĪszych tytuáów wyznaczona zostaáa na podstawie wyceny aktuarialnej. Do
obliczeĔ przyjĊto podstawowe dane indywidualnie dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitaáowej
ENEA S.A. wg stanu na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. (z uwzglĊdnieniem páci
zatrudnionego), z nastĊpujących obszarów:






wiek zatrudnionego,
staĪ pracy w Grupie,
staĪ pracy ogóáem,
wynagrodzenie, stanowiące podstawĊ wymiaru wysokoĞci nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej.

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Dodatkowo w analizie zastosowane zostaáy nastĊpujące zaáoĪenia:



ruchy kadrowe uwzglĊdnione zostaáy na podstawie danych statystycznych spóáek Grupy za okres 2001-2007,



umieralnoĞü i prawdopodobieĔstwo otrzymania ĞwiadczeĔ przyjĊto zgodnie z Tablicami Trwania ĩycia publikowanymi
przez GUS,



nie obliczono oddzielnie rezerwy na odprawy rentowe; w zamian nie uwzglĊdniono osób, które przeszáy na rentĊ przy
obliczaniu prawdopodobieĔstw odejĞü pracowników,



wiek przejĞcia na emeryturĊ okreĞlono: dla mĊĪczyzn - 65 lat, dla kobiet – 60 lat (podobnie jak w latach poprzednich)



stopĊ przyrostu páac okreĞlono na poziomie 6%(w latach 2005 i 2006 byáo to odpowiednio 3,5% i 3,4% )



stopĊ procentową do dyskontowania przyszáych ĞwiadczeĔ okreĞlono w wysokoĞci 6% (w latach 2005 i 2006 byáo to
odpowiednio 6% i 5,5%),



wartoĞü bazową rocznego ekwiwalentu z tytuáu ulgi w taryfie energetycznej dla emerytów, rencistów i innych
uposaĪonych przyjĊto na poziomie 1 019,96 zá w 2008 roku (w latach 2006 i 2007 byáo to odpowiednio 932,04 zá
i 1 053,06 zá),



stopĊ wzrostu ceny energii elektrycznej okreĞlono w 2008 na poziomie 11,3%, w latach 2009-2010 4,4%, w pozostaáym
okresie prognozy na poziomie 2,5% (na lata 2006 i 2007 byáo to odpowiednio 4,5% i 0,2%),



stopĊ wzrostu opáat dystrybucyjnych okreĞlono w roku 2008 na poziomie 2,42%, w roku 2009 - 2,93%, w pozostaáym
okresie prognozy na poziomie 2,5%,



Ğredni wzrost wartoĞci ekwiwalentu pieniĊĪnego wypáacanego w ramach ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną
okreĞlono w roku 2008 na poziomie 10,10% w roku 2009 – 4,20%, w roku 2010 – 4,15%, w pozostaáym okresie
prognozy na poziomie 2,5%.

24.

ĝwiadectwa pochodzenia energii
31.12.2007
4 095
19 547
(90 280)
(66 638)

ĝwiadectwa pochodzenia
Zaliczki na Ğwiadectwa pochodzenia
Rezerwa na koszty umorzenia Ğwiadectw pochodzenia
ĝwiadectwa pochodzenia

25.

31.12.2006
1 656
12 344
(19 123)
(5 123)

31.12.2005
2 705
8 330
(5 911)
5 124

Rezerwy na zobowiązania i inne obciąĪenia

Rezerwa na przewidywane straty z tytuáu postĊpowaĔ o odszkodowania
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Stan na początek okresu

51 673

7 753

5 537

ZwiĊkszenie istniejących rezerw

21 353

46 709

3 601

(10 124)

(2 789)

(1 385)

62 902

51 673

7 753

Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy
Stan na dzieĔ bilansowy

Rezerwy na zobowiązania wycenia siĊ w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoĞci. Imiennie tworzone są rezerwy
na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgáoszonym przeciwko Grupie. Rezerwy te tworzone są
w wysokoĞci roszczenia, z uwzglĊdnieniem ustalonego na podstawie oceny prawnej prawdopodobieĔstwa przegranej. Koszt
ich utworzenia ujmowany jest w pozostaáych kosztach operacyjnych niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.
Zobowiązania warunkowe z tego tytuáu zostaáy opisane w notach 44.1; 44.4; 44.5.
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Inne rezerwy
Stan na początek okresu
ZwiĊkszenie istniejących rezerw

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1 667

2 483

687

7 173

7 835

2 483

Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.

11 234

-

-

Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy

(1 313)

(8 651)

(687)

Stan na dzieĔ bilansowy

18 761

1 667

2 483

Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska
Elektrownia “Kozienice” S.A. po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla i popioáu ma obowiązek dokonania
rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ Spóáka posiada duĪe, niezapeánione obszary skáadowiska przewidywany termin
rekultywacji bĊdzie miaá miejsce w 2060 r. Przyszáe oszacowane koszty rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane
do wartoĞci bieĪącej przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5%.
Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo - ĪuĪlowej
W procesie spalania wĊgla Elektrownia “Kozienice” S.A. uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ popioáowoĪuĪlową. W związku z faktem, iĪ Spóáka ponosi koszt wydania mieszanki, Spóáka tworzy odpowiednią rezerwĊ. Przyszáe
oszacowane koszty wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej
przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5%.

Rezerwy na zobowiązania i inne obciąĪenia razem w podziale na czĊĞü dáugo i krótkoterminową
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Dáugoterminowe

11 236

860

2 483

Krótkoterminowe

70 427

52 480

7 753

Razem

81 663

53 340

10 236

1.01.200731.12.2007
2 938 409
2 202 634
249 390
53 642
1 729
5 445 804

1.01.200631.12.2006
2 702 454
2 399 597
185 227
96 464
5 383 742

1.01.200531.12.2005
2 206 721
2 165 967
176 110
65 861
4 614 659

26.

Przychody ze sprzedaĪy netto

Przychody netto ze sprzedaĪy energii elektrycznej
Przychody netto ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych
Przychody netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
Przychody netto ze sprzedaĪy pozostaáych usáug
Przychody netto ze sprzedaĪy energii cieplnej
Razem
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27.

Koszty wedáug rodzaju
1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

Amortyzacja Ğrodków trwaáych, wartoĞci niematerialnych
i nieruchomoĞci inwestycyjnych

(470 557)

(403 464)

(398 341)

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

(626 981)

(491 541)

(478 540)

- wynagrodzenia

(483 123)

(359 080)

(368 852)

- ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia

(143 858)

(132 461)

(109 688)

ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów

(467 631)

(170 194)

(158 822)

- zuĪycie materiaáów i energii

(231 346)

(14 755)

(20 544)

- premia od dostawców

820

433

1 531

- wartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów

(237 105)

(155 872)

(139 809)

Usáugi obce

(994 226)

(1 100 940)

(1 051 423)

- usáugi przesyáowe

(806 395)

(958 135)

(897 791)

- inne usáugi obce

(187 831)

(142 805)

(153 632)

Podatki i opáaty

(154 539)

(124 671)

(119 863)

WartoĞü zakupionej energii na potrzeby sprzedaĪy

(2 644 120)

(2 826 508)

(2 330 546)

àączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaáów,
sprzedaĪy i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu

(5 358 054)

(5 117 318)

(4 537 535)

1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

Koszty wynagrodzeĔ

(483 123)

(359 080)

(368 852)

- bieĪące wynagrodzenia i pozostaáe

(435 094)

(338 509)

(333 485)

- nagrody jubileuszowe

(31 789)

(11 264)

(29 856)

- odprawy emerytalne

(16 240)

(9 307)

(5 511)

(143 858)

(132 461)

(109 688)

- ZUS

(77 468)

(63 311)

(59 308)

- Inne Ğwiadczenia spoáeczne

(67 051)

(65 958)

(46 223)

28.

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

Koszty ubezpieczeĔ spoáecznych

- Pozostaáe Ğwiadczenia po okresie zatrudnienia
Razem

661

(3 192)

(4 157)

(626 981)

(491 541)

(478 540)

Gwarancje zatrudnienia
Na mocy porozumienia zawartego pomiĊdzy Grupą a związkami zawodowymi przyznano okreĞlone gwarancje zatrudnienia
dla pracowników zatrudnionych w Grupie (z wyáączeniem pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A.) przed 29 czerwca
2007 roku, które wygasają 31 grudnia 2018 roku.
Ponadto, obowiązywanie postanowieĔ powyĪszego porozumienia przedáuĪono w stosunku do pracowników, którym w chwili
wygaĞniĊcia gwarancji bĊdzie brakowaü nie wiĊcej niĪ cztery lata do speánienia przesáanek uprawniających ich do nabycia
prawa do emerytury. Oznacza to, Īe pracodawca w przypadku niedotrzymania gwarancji nie moĪe wypowiedzieü umowy
o pracĊ bez koniecznoĞci wypáaty dodatkowej odprawy pracownikowi, któremu w momencie upáywu gwarancji zatrudnienia
brakuje nie wiĊcej niĪ cztery lata do osiągniĊcia wieku emerytalnego.
Gwarancje zatrudnienia oznaczają, Īe w razie rozwiązania umowy o pracĊ przez pracodawcĊ - GrupabĊdzie zobowiązana do
zapáaty na rzecz pracownika kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia miesiĊcznego oraz okresu pozostającego do koĔca
obowiązywania gwarancji.
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Na mocy umowy spoáecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiĊdzy Elektrownią „Kozienice” S.A. a organizacjami
związkowymi pracownikom zatrudnionym w Elektrowni „Kozienice” S.A. na dzieĔ wejĞcia w Īycie umowy przedáuĪono
gwarancje zatrudnienia na kolejne 11 lat tj. do dnia 30 stycznia 2019 roku.
Porozumienia z pracownikami Grupy
W wyniku porozumieĔ zbiorowych zawartych przez GrupĊ ze związkami zawodowymi w lutym 2005 r. oraz lipcu 2007 r.
strony zobowiązaáy siĊ do podjĊcia dziaáaĔ w celu ewentualnych wypáat rekompensat dla pracowników Grupy, którzy
z róĪnych przyczyn nie są uprawnieni do otrzymania akcji ENEA S.A. w ramach 15% pakietu przysáugującego
Uprawnionym Pracownikom. Strony powyĪszych porozumieĔ postanowiáy, Īe ustalenie ewentualnych rekompensat bĊdzie
przedmiotem osobnego porozumienia.
W związku z powyĪszymi porozumieniami w dniu 28 maja 2008 r. Zarząd Jednostki Dominującej zawará porozumienie
z organizacjami związkowymi dziaáającymi w Grupie, które przewiduje wypáatĊ jednorazowego Ğwiadczenia pieniĊĪnego
w wysokoĞci 14,5 mln záotych. ĝwiadczenie staje siĊ wymagalne po upáywie 24 miesiĊcy od dnia zbycia przez Skarb
PaĔstwa, co najmniej 1 akcji ENEA w trybie Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Porozumienie to zastĊpuje
wczeĞniejsze uzgodnienia w zakresie akcji dla pracowników i wypáaty rekompensat zawarte w porozumieniach, o których
mowa powyĪej, z roku 2005 i 2007. Porozumienie koĔczy teĪ spór z pracownikami dotyczący kwestii bĊdących przedmiotem
porozumienia, który miaá miejsce w 2008 r.
Zgodnie z treĞcią porozumienia, nie narusza ono w Īaden sposób praw nabytych przez pracowników na podstawie innych
umów i porozumieĔ. W przypadku rozbieĪnoĞci miĊdzy uregulowaniami porozumienia i innych umów lub porozumieĔ
zastosowanie mają zasady korzystniejsze dla pracowników.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. Grupa rozpoznaáa zobowiązanie z tytuáu powyĪszych rekompensat w wysokoĞci
14 858 tys záotych, na które skáada siĊ kwota rekompensaty w wysokoĞc 14 500 tys. záotych powiĊkszona o ponoszone przez
pracodawcĊ koszty skáadek ubezpieczeĔ spoáecznych i skorygowana o efekt dyskonta.

29.

Pozostaáe przychody i koszty operacyjne

Pozostaáe przychody operacyjne
1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela

14 299

6 664

6 800

Pozostaáe przychody operacyjne

10 723

3 354

6 242

Odpis wartoĞci nieodpáatnie otrzymanych Ğrodków trwaáych

10 700

14 341

13 938

Rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących

10 516

19 200

-

Rozwiązanie rezerwy z tyt. wszczĊtych postĊpowaĔ sądowych
o odszkodowania

10 124

2 789

1 385

Otrzymane odszkodowania, kary grzywny

4 181

1 432

457

Nieodpáatnie otrzymane Ğrodki trwaáe

2 283

-

-

Odzysk materiaáów

1 975

1 744

1 379

Zwrot kosztów postĊpowania sądowego

1 522

1 441

1 097

Zapáata wczeĞniej umorzonych naleĪnoĞci

1 019

567

708

928

772

615

DziaáalnoĞü mieszkaniowa
Dywidendy i udziaáy w zyskach
Razem

750

-

583

69 020

52 304

33 204
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Pozostaáe koszty operacyjne
1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

Koszt tworzenia rezerwy z tyt. wszczĊtych postĊpowaĔ
o odszkodowania

(21 353)

(46 709)

(3 601)

Pozostaáe koszty rodzajowe

(14 176)

(13 180)

(5 821)

Koszt tworzenia rezerw na potencjalne roszczenia

(13 446)

-

-

Pozostaáe koszty operacyjne

(9 428)

(4 023)

(779)

Odpisanie naleĪnoĞci nieĞciągalnych

(6 131)

(6 451)

(6 624)

-

-

(19 054)

Koszty sądowe

(4 245)

(1 675)

(1 980)

Strata na sprzedaĪy Ğrodków trwaáych

(1 189)

-

-

Odpisy aktualizujące wartoĞü udziaáów i akcji

(1 006)

(537)

-

Koszty związków zawodowych

(898)

(136)

(737)

Skáadki na rzecz związków pracodawców i innych instytucji

(829)

(1 343)

(595)

Przekazane darowizny

(374)

(225)

(205)

Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

Koszty Rady Nadzorczej

(205)

(184)

(119)

(73 280)

(74 463)

(39 515)

1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

Odsetki od lokat

27 921

5 230

1 518

Odsetki za zwáokĊ

15 285

27 832

19 556

1 019

1 252

19

757

325

16

44 982

34 639

21 109

1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

(10 654)

(15 811)

(17 944)

(8 961)

(4 339)

(14 898)

Razem

30.

Przychody finansowe

Rozwiązanie odpisu na odsetki naleĪne
Pozostaáe odsetki
Razem

31.

Koszty finansowe

Koszty odsetek
- od kredytów bankowych
- odsetki od leasingu

(355)

-

-

- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązaĔ
- koszt utworzenia odpisu na odsetki naleĪne

(483)
(855)

(726)
(10 746)

(3 046)
-

(1 733)

-

36

(12 387)

(15 811)

(17 908)

1.01.200731.12.2007

1.01.200631.12.2006

1.01.200531.12.2005

Podatek bieĪący

(80 821)

(80 351)

(58 211)

Podatek odroczony (nota 22)

491 800

35 255

42 578

Inne
Razem

32.

Podatek dochodowy

Korekta podatku za rok 2003 i 2004
Razem

1 614

-

-

412 593

(45 096)

(15 633)
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Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Grupy róĪni siĊ w nastĊpujący sposób od teoretycznej kwoty,
którą uzyskano by stosując Ğrednią waĪoną stawkĊ podatku mającą zastosowanie do zysków konsolidowanych spóáek:
Uzgodnienie efektywnej stopy procentowej:

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek wyliczony wedáug stawki 19%
Dochody nie podlegające opodatkowaniu
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Korekta podatku dochodowego za rok 2003 i 2004
Rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony w wyniku wzrostu
wartoĞci podatkowej Ğrodków trwaáych (nota 22)
Utworzenie aktywa na podatek odroczony od opáat przyáączeniowych
w wyniku zmiany ich wartoĞci podatkowej
ObciąĪenie wyniku finansowego z tytuáu podatku dochodowego

1.01.200731.12.2007
109 083
(20 726)
3 384
(9 857)
1 614

1.01.200631.12.2006
249 541
(47 413)
2 921
(604)
-

1.01.200531.12.2005
52 447
(9 965)
1 477
(7 145)
-

428 647

-

-

9 531

-

-

412 593

(45 096)

(15 633)

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu na mocy upowaĪnienia nr ZKA/505/1123/2005 z dnia 17 listopada
2005 r., dnia 18 listopada 2005 r. rozpocząá kontrolĊ w zakresie rozliczenia z budĪetem z tytuáu podatku dochodowego
od osób prawnych za 2004 rok w Jednostce Dominującej.
Kontrola zakoĔczona zostaáa 6 marca 2006 r. Dnia 19 maja 2006 r. zostaáo wszczĊte postĊpowanie podatkowe dotyczące
prawidáowoĞci dokonanych przez JednostkĊ Dominującą rozliczeĔ w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za
rok podatkowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego UrzĊdu
Skarbowego w Poznaniu po przeprowadzonym postĊpowaniu podatkowym okreĞliá wobec ENEA S.A. zobowiązanie
podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za wskazany rok w wysokoĞci 32 428 206 zá (Decyzja z dnia
06.11.2007 r. ZD/4210-25/06). Dnia 23 listopada 2007 roku ENEA S.A. záoĪyáa do Izby Skarbowej odwoáanie od decyzji
Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego UrzĊdu Skarbowego w Poznaniu z dnia 06.11.2007 r. okreĞlające zobowiązanie
podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 rok. Decyzja Izby Skarbowej z dnia 11.02.2008 r.
nr BP/4218-41/07/MWJ uchyliáa decyzjĊ organu pierwszej instancji i okreĞliáa wysokoĞü zobowiązania podatkowego
w podatku dochodowym od osób prawnych za wskazany rok w kwocie 7 487 404 zá. PoniewaĪ ENEA S.A. w pierwotnej
deklaracji wykazaáa i przekazaáa do UrzĊdu Skarbowego kwotĊ podatku za rok 2004 w wysokoĞci 8 483 171 zá, w związku
z opisanymi powyĪej postĊpowaniami przysáuguje jej zwrot podatku w wysokoĞci 995 767 zá.
PostĊpowanie dotyczące podatku dochodowego za rok 2004 miaáo wpáyw na korektĊ podatku dochodowego za rok 2003.
W związku z ostatecznym wymiarem podatku za 2004 r. przez IzbĊ Skarbową, podatek za rok 2003 powinien wynieĞü
54 159 495 zá, natomiast wg pierwotnej deklaracji ENEA S.A. wyniósá 54 778 288 zá. W związku z powyĪszym Spóáce
przysáuguje zwrot nadpáaconego podatku w wysokoĞci 618 793 zá.
àączna kwota nadpáaconego podatku dochodowego za lata 2003 – 2004 ujĊta w 2007 r. wyniosáa 1 614 560 zá.

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

F-70

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

33.

Dywidenda

W dniu 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENEA S.A. podjĊáo uchwaáĊ nr 2 w sprawie
podziaáu zysku netto za okres sprawozdawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie
z powyĪszą uchwaáą akcjonariuszowi jednostki dominującej wypáacono dywidendĊ w wysokoĞci 38 550 tys. zá. (w 2006
i 2005 r. byáo to odpowiednio 17 515 tys. zá oraz 10 001 tys. zá)
JednoczeĞnie Jednostka Dominująca, na mocy Ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpáatach z zysku przez jednoosobowe
spóáki Skarbu PaĔstwa, dokonuje kwartalnie wpáaty z zysku (definiowanego jako zysk brutto pomniejszony o wartoĞü
bieĪącego podatku dochodowego) w wysokoĞci 15%. W 2007 r. naliczenie wpáaty z zysku wynosiáo 6 885 tys. zá (w 2006 r.
i 2005 r. byáa to odpowiednio kwota 23 767 tys. zá i 0 tys. zá). W ciągu 2007 r. Jednostka Dominująca wypáaciáa w formie
kwartalnych zaliczek z zysku kwotĊ 17 874 tys. zá (w 2006 i 2005 r. byáa to odpowiednio kwota 42 881 tys. zá i 0 tys. zá).
Elektrownia "Kozienice" S.A. podlegaáa równieĪ powyĪszemu obowiązkowi wypáaty z zysku do ostatniego dnia miesiąca,
w którym nastąpiáo przeniesienie wáasnoĞc i Elektrowni "Kozienice" S.A. tj. wniesienie akcji spóáki aportem przez Skarb
PaĔstwa do spóáki ENEA S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostaáo zobowiązanie z tytuáu
wypáaty z zysku naliczone za okres do koĔca miesiąca listopada, w którym zmiana wáasnoĞci Elektrowni „Kozienice” S.A.
zostaáa wpisana postanowieniem wáaĞciwego sądu rejonowego do KRS (21 listopada 2007 r.). Kwota ostatecznego
zobowiązania z tytuáu obowiązkowych wypáat z zysku zostaáa oszacowana przez GrupĊ poniewaĪ do dnia zatwierdzenia
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Elektrownia "Kozienice" S.A. nie sporządziáa statutowego
sprawozdania finansowego za rok 2007 wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r., które jest podstawą
do naliczenia obowiązkowej wypáaty z zysku.

34.

Zysk na akcjĊ

1.01.200731.12.2007
250 042 308
521 514
2,09
2,09

ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych
Zysk netto przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto na akcjĊ (w zá na jedną akcjĊ)
Zysk rozwodniony na akcjĊ (w zá na jedną akcjĊ)

35.

01.01.200631.12.2006
221 954 900
203 636
0,92
0,92

01.01.200531.12.2005
221 954 900
36 289
0,16
0,16

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spóáki Grupy Kapitaáowej zawierają transakcje z nastĊpującymi podmiotami powiązanymi:



Spóáki wchodzące w skáad Grupy Kapitaáowej – transakcje te są eliminowane na etapie konsolidacji,



Transakcje zawarte pomiĊdzy Grupą a Czáonkami Wáadz Grupy podzieliü naleĪy na trzy kategorie:



wynikające z zawartych umów o pracĊ z Czáonkami Zarządu Jednostki Dominującej oraz dotyczące powoáania na
Czáonków Rad Nadzorczych,



dotyczące udzielonych poĪyczek z ZFĝS dla Czáonków Zarządu Jednostki Dominującej oraz Czáonków Rady
Nadzorczej, bĊdących pracownikami ENEA S.A.,



wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.
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W zakresie pierwszej z wymienionych kategorii kwotĊ transakcji zobrazowano w poniĪszej tabeli:
Rada Nadzorcza Jednostki
Dominującej

Zarząd Jednostki Dominującej

Lp.
1.
2.

3.

4.

Tytuá
Wynagrodzenia z tytuáu
umowy o pracĊ
Wynagrodzenia z tytuáu
powoáania do wáadz
Zarządzających lub
Nadzorujących
Wynagrodzenie z tytuáu
peánienia funkcji w
Radach Nadzorczych
jednostek zaleĪnych
Wynagrodzenia z tytuáu
pozostaáych ĞwiadczeĔ
pracowniczych (ulgowa
odpáatnoĞü za energiĊ
elektryczną)
RAZEM

01.01.200731.12.2007

01.01.200631.12.2006

01.01.200531.12.2005

01.01.200731.12.2007

01.01.200631.12.2006

01.01.200531.12.2005

1 020

827

967

-

-

-

-

-

-

313

288

122

114

91

120

-

-

-

52
1 186

117
1 035

87
1 174

313

288

122

Czáonkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie wysokoĞci wynagrodzeĔ podlegają przepisom Ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (spóáki z wiĊkszoĞciowym udziaáem Skarbu
PaĔstwa). Zgodnie z jej zapisami maksymalne wynagrodzenie miesiĊczne nie moĪe przekroczyü szeĞciokrotnoĞci
przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiĊbiorstw bez wypáat nagród z zysku, w czwartym kwartale
roku poprzedniego ogáoszonego przez Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego. WysokoĞü nagrody rocznej nie moĪe
przekroczyü trzykrotnoĞci ich przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
Transakcje dotyczące poĪyczek z Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych przedstawiono w tabeli poniĪej:
Organ Zarządzający

Stan na dzieĔ
01-01-2005

Zarząd
Rada Nadzorcza
RAZEM

Organ Zarządzający

RAZEM

Rada Nadzorcza
RAZEM

Stan na dzieĔ
31-12-2005

Udzielono od dnia
01-01-2006

Spáaty do dnia 3112-2006

Stan na dzieĔ
31-12-2006

13

-

2

8

9

8

9

21

9

10

20

Udzielono od dnia
01-01-2007

Spáaty do dnia 3112-2007

11

-

1

10

9

-

3

6

20

-

4

16

Stan na dzieĔ
01-01-2006

Rada Nadzorcza

Zarząd

Spáaty do dnia 3112-2005
5
1
6

18
1
19

Zarząd

Organ Zarządzający

Udzielono od dnia
01-01-2005
8
8

Stan na dzieĔ
31-12-2006

13
8
21

11

Stan na dzieĔ
31-12-2007

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiĊdzy Jednostką Dominującą a Czáonkami Wáadz
jednostki dotyczą wyáącznie wykorzystania samochodów sáuĪbowych dla celów prywatnych przez Czáonków Zarządu
ENEA S.A.
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Dodatkowo, spóáki Grupy Kapitaáowej zawierają transakcje z jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa, w tym spóákami
kapitaáowymi, w których Skarb PaĔstwa jest jedynym akcjonariuszem. Transakcje te przeprowadzane są na zasadach
rynkowych i stosowane w nich ceny nie odbiegają od cen stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
PoniĪej przedstawiono spóáki bĊdące wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, które są najwiĊkszymi dostawcami oraz najwiĊkszymi
odbiorcami Grupy:
12 miesiĊcy zakoĔczonych
31.12.2007

NajwiĊksi
dostawcy
Grupy

àączne
koszty
zakupów

31.12.2006

31.12.2005

PGE S.A.
PSE - Operator S.A.
PSE - Elektra S.A.
Zespóá Elektrowni
Pątnów Adamów Konin S.A.
Zespóá Elektrowni
Dolna Odra S.A.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Elektrownia “Kozienice” S.A.
Zespóá Elektrociepáowni
Bydgoszcz S.A.
PKN Orlen S.A.
Koncern Energetyczny
ENERGA S.A.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Elektrownia “Kozienice” S.A.
Zespóá Elektrociepáowni
Bydgoszcz S.A.
Zespóá Elektrowni
Dolna Odra S.A.
EnergiaPro Koncern
Energetyczny S.A.

2 271 261

1 265 341

2 081 606

12 miesiĊcy zakoĔczonych

NajwiĊksi
odbiorcy
Grupy
àączna
sprzedaĪ

36.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

PGE S.A.
PKP Energetyka Sp. z o.o.
Zakáady Chemiczne Zachem S.A.
Zakáady Chemiczne Police S.A.
ENION S.A.

PKP Energetyka Sp. z o.o.
Zakáady Chemiczne Zachem S.A.
Zakáady Chemiczne Police S.A.
PKN Orlen S.A.
Stocznia SzczeciĔska
Nowa Sp. z o.o.

PKP Energetyka Sp. z o.o.
Zakáady Chemiczne Police S.A.
Zakáady Chemiczne Zachem S.A.
Fabryka Papieru Szczecin Skolwin S.A. w upadáoĞci
Stocznia SzczeciĔska
Nowa Sp. z o.o.

540 503

286 285

339 494

Umowy koncesyjne na Ğwiadczenie usáug publicznych

Przedmiotem prowadzonej przez GrupĊ dziaáalnoĞci jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja
energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną.
W Ğwietle przepisów Ustawy „Prawo energetyczne” Jednostka Dominująca uzyskaáa w dniu 26 listopada 1998 dwie koncesje
na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w poniĪszych zakresach, tj.:



koncesjĊ na obrót energią elektryczną, udzieloną na okres 10 lat, tj. do dnia 30 listopada 2008 r.,



koncesjĊ na przesyáanie i dystrybucjĊ energii elektrycznej, udzieloną równieĪ na 10 lat – do dnia 30 listopada 2008 r.
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W I poáowie roku 2007 Grupa wystąpiáa do Prezesa URE z wnioskiem o przedáuĪenie waĪnoĞci koncesji na obrót
i dystrybucjĊ energii elektrycznej. Dnia 5 paĨdziernika 2007 r. Grupa otrzymaáa decyzjĊ o przedáuĪeniu koncesji na obrót
energią elektryczną waĪną do dnia 31 grudnia 2025 r. Dnia 28 czerwca 2007 r. Grupa otrzymaáa decyzjĊ o przedáuĪeniu
koncesji na dystrybucjĊ energii elektrycznej waĪną do dnia 1 lipca 2017 r.
Począwszy od 1 stycznia 2005 r. „Taryfa dla energii elektrycznej”, zwana dalej „Taryfą” obowiązuje na obszarze dziaáania
ENEA S.A. w okresie taryfowym trwającym 12 miesiĊcy kalendarzowych rozpoczynających siĊ 1 stycznia kaĪdego roku.
ENEA S.A. kalkuluje taryfĊ w oparciu o koszty uznane przez Prezesa URE za uzasadnione z uwzglĊdnianiem kosztów
operacyjnych i marĪy (w obrocie) oraz kosztów przeniesionych, operacyjnych, kosztów róĪnicy bilansowej i zwrotu
z kapitaáu (w dystrybucji) planowanych na kolejny okres taryfowy.
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, za koncesjonowanie, regulacjĊ dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw energetycznych
i zatwierdzanie taryf odpowiada Prezes URE, który w drodze decyzji administracyjnej zatwierdza ceny energii oraz stawki
opáat oraz zasady ich stosowania okreĞlone w Taryfie.
Prezes URE zatwierdzając TaryfĊ stwierdza jej zgodnoĞü z nastĊpującymi aktami prawnymi:



ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62,
poz. 552);



rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegóáowych
zasad ksztaátowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeĔ w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 105,
poz. 1114);



rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegóáowych warunków
przyáączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 6).

W roku 2007 nastąpiáo rozdzielenie taryf na:



taryfĊ dla usáug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.,



taryfĊ dla energii elektrycznej ENEA S.A. dla grup taryfowych w pakietach: korporacyjny, klasyczny, ekonomiczny,
uniwersalny, przedpáatowy (odbiorcy z grup taryfowych A,B,C),



taryfĊ dla energii elektrycznej ENEA S.A. dla grup taryfowych w pakietach: domowy, przedpáatowy (odbiorcy z grup
taryfowych G).

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, ENEA S.A. zostaáa zwolniona z obowiązku przekáadania Taryfy dla odbiorców z grup
taryfowych A, B, C.
Dnia 17 stycznia 2008 r. Prezes URE zatwierdziá TaryfĊ dla grup taryfowych G w pakietach: domowy, przedpáatowy, która
zaczĊáa obowiązywaü od dnia 1 lutego 2008 roku. Do dnia 31 stycznia 2008 r. obowiązywaáa taryfa zatwierdzona na rok
2007.
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Elektrownia “Kozienice” S.A. prowadzi podstawową dziaáalnoĞü gospodarczą, tj. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepáa,
na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki:
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej:



Nr WEE/1271/U/OT-4/98/JG z 12 paĨdziernika 1998 r., z póĨniejszymi zmianami, na wytwarzanie energii elektrycznej.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 12 paĨdziernika 1998 r. na okres do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WEE/11-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie energii elektrycznej w urządzeniach
o áącznej mocy zainstalowanej 2820 MW.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na obrót energią elektryczną:



Nr OEE/334/1271/W/1/2002/MW z dnia 21 grudnia 2002 r. polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby
odbiorców znajdujących siĊ na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
(Koncesja na okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 1 stycznia 2013 r.)

Koncesja na wytwarzanie ciepáa:



Nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na wytwarzanie ciepáa skojarzonego z wytwarzaniem
energii elektrycznej w oparciu o spalanie wĊgla kamiennego.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WCC/256-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie ciepáa w kogeneracji
w elektrowni zlokalizowanej w miejscowoĞci ĝwierĪe Górne, o áącznej mocy cieplnej osiągalnej 266 MW
(od 31.08.2007 r.)
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007, na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na przesyá ciepáa:



Nr PCC/269/1271/U/OT-4/98 z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa wytwarzanego
w skojarzeniu z energią elektryczną w Ĩródle o áącznej mocy cieplnej 105 MWt dwiema sieciami: wodną oraz parową.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr PCC/ 269-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa,
wytwarzanego we wáasnym Ĩródle, dwiema sieciami ciepáowniczymi na terenie miejscowoĞci ĝwierĪe Górne.
(Koncesja za okres od 31 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2025 r.)

37.

Kontrakt dáugoterminowy na sprzedaĪ energii elekrtycznej (KDT)

Ze wzglĊdu na fakt uznania przez KomisjĊ Europejską, Īe kontrakty typu KDT są niedozwoloną pomocą publiczną, Polski
Parlament przyjąá ustawĊ zmierzającą do likwidacji wyĪej wymienionych kontraktów. Zgodnie z zapisami Ustawy
o zasadach pokrywania kosztów powstaáych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r. Grupa, począwszy od 1 kwietnia 2008 r.
bĊdzie uprawniona do otrzymania od Skarbu PaĔstwa rekompensaty z tytuáu ponoszenia kosztów osieroconych wynikających
z przedterminowego rozwiązania kontraktów dáugoterminowych.
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38.

Przyszáe páatnoĞci tytuáem korzystania z nabytego odpáatnie i nieodpáatnie prawa wieczystego
uĪytkowania gruntów oraz umów najmu, dzierĪawy i leasingu operacyjnego

Przyszáe minimalne zobowiązania z tytuáu prawa wieczystego uĪytkowania gruntu dotyczy czasu, jaki pozostaá
do wygaĞniĊcia umów o korzystanie z gruntów i wynosi od 62 do 99 lat. (wedáug poziomu opáat z 1 grudnia 2007 r.),
ujmowane są zgodnie z MSSF jako leasing operacyjny, gdzie Grupa jest leasingobiorcą:
31.12.2007
4 021
13 013
187 207
204 241

PoniĪej jednego roku
Od jednego do piĊciu lat
PowyĪej piĊciu lat

31.12.2006
3 168
10 017
105 246
118 431

31.12.2005
2 935
8 355
120 940
132 230

Przyszáe minimalne naleĪnoĞci z tytuáu leasingu operacyjnego, gdzie spóáka Grupy jest leasingodawcą:
31.12.2007
-

PoniĪej jednego roku
Od jednego do piĊciu lat
powyĪej piĊciu lat

39.

31.12.2006
700
39
739

31.12.2005
12
230
242

Przyszáe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na dzieĔ bilansowy

Umowne zobowiązania zaciągniĊte na dzieĔ bilansowy, lecz jeszcze nie ujĊte w bilansie wynoszą:
31.12.2007
91 351
71
91 422

Nabycie rzeczowych aktywów trwaáych
Nabycie wartoĞci niematerialnych

40.

31.12.2006
30 053
110
30 163

31.12.2005
41 791
5 065
46 856

Zatrudnienie

PrzeciĊtne zatrudnienie w Grupie w roku 2007, 2006 i 2005 ksztaátowaáo siĊ w nastĊpujący
sposób:
31.12.2007
31.12.2006

stanowiska
robotnicze
stanowiska
nierobotnicze
RAZEM

31.12.2005

Jednostka
Dominująca
1 395

spóáki zaleĪne
2 824

Jednostka
Dominująca
2 821

spóáki zaleĪne
1 072

Jednostka
Dominująca
2 999

spóáki zaleĪne
1 036

1 624

2 400

3 072

807

3 000

899

3 019

5 224

5 893

1 879

5 999

1 935

Dane zawarte w tabeli przedstawiają zatrudnienie w etatach. Stanowiska menedĪerskie zostaáy zakwalifikowane do
stanowisk nierobotniczych.

41.

Energia po obniĪonej cenie dla pracowników spoza Grupy

W zaáączniku nr 6 do Ponadzakáadowego Ukáadu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysáu Energetycznego okreĞlone
zostaáy „Zasady i normy korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstwa domowego”. Ponadto w zaáączniku nr 1
do niniejszego Ukáadu okreĞlono wykaz Zakáadów Pracy, które mogą byü objĊte ukáadem. W odniesieniu do pracowników
oraz emerytów i rencistów tych firm (z wyáączeniem pracowników oraz emerytów i rencistów zatrudnionych w Grupie
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Kapitaáowej ENEA S.A.) wyáącznie do koĔca roku 2005 Grupa dostarczaáa po obniĪonej cenie energiĊ elektryczną. Z dniem
1 stycznia 2006 r. pracownicy i renciĞci oraz emeryci firm niebĊdący pracownikami oraz rencistami (emerytami) Grupy
Kapitaáowej ENEA S.A utracili prawo do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną. PowyĪsze wynika z wytycznych
Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki z dnia 23 wrzeĞnia 2005 r. okreĞlających, iĪ w taryfach na rok 2006 nie przewiduje siĊ
finansowania tzw. „taryfy pracowniczej” na dotychczasowych zasadach tj. poprzez taryfĊ PSE S.A. Ewentualne bonifikaty
dla róĪnych grup odbiorców mogą byü finansowane bezpoĞrednio przez przedsiĊbiorstwa z branĪy energetycznej. Ulgowa
odpáatnoĞü za energiĊ elektryczną rozliczana w skonsolidowanym sprawozdaniu ENEA S.A. dotyczy wyáącznie ĞwiadczeĔ
na rzecz pracowników Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. oraz emerytów i rencistów tej Grupy, stąd tworzenie rezerwy na rzecz
pracowników spoza grupy jest bezzasadne.

42.

ObjaĞnienia dotyczące sezonowoĞci lub cyklicznoĞci dziaáalnoĞci Grupy

SprzedaĪ energii elektrycznej w ciągu roku podlega wahaniom sezonowym. SprzedaĪ energii znacznie wzrasta w miesiącach
zimowych i spada w miesiącach letnich. UzaleĪnione jest to od temperatury otoczenia oraz dáugoĞci dnia. Zakres tych wahaĔ
wyznaczają niskie temperatury oraz krótsze dni zimą oraz wyĪsze temperatury i dáuĪsze dni latem. SezonowoĞü sprzedaĪy
energii w znacznie wiĊkszym stopniu dotyczy drobnych odbiorców (stanowią oni 49 % wartoĞci sprzedaĪy), aniĪeli
odbiorców z sektora przemysáowego.

43.

Zakup energii wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa

Pod wzglĊdem sposobu realizacji obowiązków wynikających z przyjĊtego sposobu wsparcia Ĩródeá wytwarzających energiĊ
elektryczną wytwarzaną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa w Polsce, rok 2007 byá rokiem szczególnym. Zgodnie
z ustawą Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, Grupa zobowiązana byáa do wspierania produkcji energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa poprzez nabywanie energii elektrycznej oraz nabywanie
i umarzanie Ğwiadectw pochodzenia energii z tego typu Ĩródeá lub uiszczenie opáaty zastĊpczej.
W 2007 roku Grupa realizowaáa zakup ze wszystkich Ĩródeá produkujących i oferujących energiĊ elektryczną wytwarzaną
w skojarzeniu z ciepáem przyáączonych do jej sieci. Dodatkowo w tym okresie Grupa uzupeániáa ten zakup transakcjami
zawartymi z podmiotami nieprzyáączonymi do sieci Grupy. Na podstawie skáadanych ofert ENEA S.A., kierując siĊ
wytycznymi Prezesa URE w zakresie poziomu cen, jakie Jednostka Dominująca moĪe przenieĞü w taryfie, planami
w zakresie sprzedaĪy odbiorcom koĔcowym oraz planami w zakresie generacji lokalnej Ĩródeá „skojarzonych” zawaráa
umowy, które pozwalaáy jej zrealizowaü ustawowy obowiązek.Szczegóáowe rozwiązania prawne wprowadzane w trakcie
roku uniemoĪliwiáy jednostce dominującej uzupeánienie niedoborów w II póároczu 2007 r. a dziaáania podjĊte w II kwartale
nie przyniosáy zamierzonych efektów ze wzglĊdu na znikomą podaĪ tego rodzaju energii w miesiącach letnich.
Podsumowując naleĪy stwierdziü, iĪ Grupa wykonaáa ustawowy obowiązek w 88,29%, osiągając udziaá 13,42% zakupionej
energii „czerwonej” w sprzedaĪy do odbiorców koĔcowych, ponadto doáoĪyáa naleĪytej starannoĞci celem wykonania
przedmiotowego obowiązku zakupu: zakupiáa caáoĞü energii wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa i oferowanej
przez elektrociepáownie przyáączone do jej sieci oraz podjĊáa dziaáania zmierzające do uzupeánienia brakującej do speánienia
przedmiotowego obowiązku energii takĪe od Ĩródeá nie przyáączonych do sieci elektroenergetycznej.
W II póároczu 2007 r. w miejsce dotychczasowych rozwiązaĔ, wprowadzono obowiązek nabycia i umorzenia Ğwiadectw
pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji wytworzonej w Ĩródáach opalanych paliwem gazowym lub o mocy
przyáączeniowej poniĪej 1 MW, oraz obowiązek nabycia i umorzenia Ğwiadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w Ĩródáach innych niĪ wymienione wczeĞniej lub poniesienia opáaty zastĊpczej.
Obowiązek ten zgodnie z przepisami prawa Jednostka Dominująca zrealizowaáa do dnia 31 marca 2008 r. w czĊĞci poprzez
umorzenie nabytych Ğwiadectw pochodzenia i w czĊĞci poprzez poniesienie opáaty zastĊpczej.
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44.

Zobowiązania warunkowe oraz postĊpowania toczące siĊ przed sądem, organem wáaĞciwym dla
postĊpowania arbitraĪowego lub organem administracji publicznej

44.1.

PostĊpowania toczące siĊ przed sądami powszechnymi

PostĊpowania z powództwa Grupy
PostĊpowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa ENEA S.A. dotyczą dochodzenia naleĪnoĞci z tytuáu
dostarczania energii elektrycznej (tzw. sprawy za energiĊ) oraz dochodzenia naleĪnoĞci z innych tytuáów – nielegalnego
poboru energii elektrycznej, przyáączeĔ do sieci i innych usáug specjalistycznych wykonywanych przez jednostkĊ dominującą
(tzw. sprawy za nie-energiĊ).
PostĊpowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa Elektrowni „Kozienice” S.A. dotyczą przede
wszystkim dochodzenia naleĪnoĞci z tytuáu niedotrzymania umów spedycyjnych oraz z tytuáu dostarczania energii
elektrycznej (tzw. sprawy za energiĊ).
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. przed sądami powszechnymi toczyáo siĊ áącznie 6 775 spraw z powództwa Grupy na áączną
kwotĊ 40 582 tys. zá. (odpowiednio na 31 grudnia 2006 i 2005 toczyáo siĊ 5 145 i 11 367 spraw o áącznej wartoĞci
14 583 tys. zá i 65 045 tys. zá).
Wynik Īadnej ze spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego Grupy Kapitaáowej.

PostĊpowania przeciwko Grupie
PostĊpowania przeciwko Grupie wszczynane są zarówno z powództwa zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.
Dotyczą one m.in. kwestii takich jak: odszkodowania za przerwy w dostawach energii, ustalenie, czy miaá miejsce nielegalny
pobór energii oraz odszkodowania za korzystanie przez GrupĊ z nieruchomoĞci, na których znajdują siĊ urządzenia
elektroenergetyczne. Za szczególnie istotne Grupa uznaje powództwa dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomoĞci
niebĊdących wáasnoĞcią Grupy (patrz punkt 44.4).
PostĊpowania przeciwko Elektrowni ”Kozienice” S.A. dotyczą m.in. kwestii takich jak: roszczenia o opáatĊ przewoĨnego,
przywrócenia do pracy oraz odszkodowania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji przysáugującego
pracownikom w wyniku komercjalizacji Elektrowni „Kozienice” S.A.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku przed sądami powszechnymi toczyáo siĊ áącznie 185 spraw przeciwko Grupie na áączną
kwotĊ 19 579 tys. zá (odpowiednio na 31 grudnia 2006 i 2005 toczyáo siĊ 254 i 197 spraw o áącznej wartoĞci 16 162 tys. zá
i 7 882 tys. zá). Rezerwy związane z tymi sprawami sądowymi prezentowane są w punkcie 25.
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44.2.

PostĊpowania arbitraĪowe

Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. przed organami wáaĞciwymi dla postĊpowaĔ arbitraĪowych toczyáo siĊ jedno postĊpowanie.
Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoáawcza w Warszawie w sprawie sygn. KIO/UZP 113/07,
po rozpoznaniu odwoáania wniesionego przez FabrykĊ Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. w ĝwidnicy od rozstrzygniĊcia
przez zamawiającego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu protestu z dnia 13 grudnia 2007 r., orzekáa w ten sposób,
Īe uwzglĊdniáa odwoáanie spóáki "PAFAL" i uniewaĪniáa postĊpowanie ENEA Operator Sp. z o.o. o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie niepublicznym, którego przedmiotem byáa "dostawa nielegalizowanych liczników
energii elektrycznej i zegarów sterujących".
Wyrok nie ma wpáywu na sytuacjĊ finansową Grupy.

44.3.

PostĊpowania toczące siĊ przed organami administracji publicznej

W dniu 13 lutego 2008 roku Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcząá z urzĊdu postĊpowanie
antymonopolowe w związku z podejrzeniem naduĪywania przez ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu pozycji dominującej na
lokalnym rynku obrotu energią elektryczną, obejmującym obszar województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
lubuskiego i kujawsko-pomorskiego poprzez bezprawne obciąĪenie odbiorców dwukrotną opáatą abonamentową za miesiąc
styczeĔ 2008 r., co zdaniem Prezesa UOKiK moĪe stanowiü naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z póĨn. zm.). W dniu 3 marca 2008 r. ENEA S.A.
záoĪyáa odpowiedĨ na postanowienie o wszczĊciu postĊpowania antymonopolowego, w którym ustosunkowaáa siĊ do
postawionych w postanowieniu zarzutów.
Ze wzglĊdu na charakter dziaáalnoĞci Grupy na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku toczyáo siĊ wiele postĊpowaĔ przed organami
administracji publicznej.
Zdecydowana wiĊkszoĞü spoĞród tych postĊpowaĔ wszczynana jest na wniosek Grupy, która wystĊpuje do stosownych
organów administracyjnych m.in. o:







wszczĊcie egzekucji administracyjnej w celu odzyskania naleĪnoĞci za nielegalny pobór energii elektrycznej,
uzyskanie pozwolenia na budowĊ zarówno nowych obiektów, jak i modernizacjĊ istniejących,
uzyskanie zezwolenia na zajĊcie pasa drogowego przez urządzenia elektroenergetyczne,
ustalenie stawek opáat za uĪytkowanie wieczyste gruntów,
wydzielenie gruntów pod urządzenia elektroenergetyczne.

CzĊĞü postĊpowaĔ ma równieĪ charakter postĊpowaĔ skargowych wnoszonych do organów administracji rządowej
i samorządowej czy sądów administracyjnych w związku z decyzjami wydanymi w wyĪej wskazanych sprawach.
Wynik tych postĊpowaĔ nie ma wpáywu na wyniki finansowe Grupy.
Charakter dziaáalnoĞci ENEA Operator Sp. z o.o. (dziaáanie na rynku regulowanym w warunkach monopolu) powoduje, iĪ
w stosunku do Spóáki toczy siĊ równieĪ szereg postĊpowaĔ wszczynanych przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki
i Prezesa UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wnioski odbiorców energii elektrycznej, których Grupa obsáuguje.
Prezes UrzĊdu Regulacji Energetyki jako centralny organ administracji rządowej powoáany do regulowania dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstw energetycznych rozstrzyga spory dotyczące odmowy zawarcia umowy o przyáączenie do sieci, umowy
Ğwiadczenia usáug przesyáowych oraz ustalenia treĞci w/w umów.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku prowadziá on przeciwko Grupie szereg postĊpowaĔ wyjaĞniających i administracyjnych.
Wynik tych postĊpowaĔ nie bĊdzie miaá istotnego wpáywu na wyniki finansowe Grupy.
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44.4.

Ryzyko związane ze stanem uregulowania sytuacji prawnej nieruchomoĞci wykorzystywanych przez GrupĊ

Ryzyko związane ze stanem uregulowania sytuacji prawnej nieruchomoĞci wykorzystywanych przez spóákĊ GrupĊ wynika
z faktu, Īe Grupa nie dla wszystkich obiektów posiada tytuá prawny do korzystania z gruntów, na których są usytuowane
sieci przesyáowe oraz związane z nimi urządzenia. W przyszáoĞci Grupa moĪe byü zobowiązana do ponoszenia kosztów
z tytuáu bezumownego korzystania z nieruchomoĞci. Istnieje ryzyko wszczĊcia postĊpowaĔ przeciwko Grupie, zmierzających
do uniemoĪliwienia jej dalszego korzystania z tych nieruchomoĞci.
MoĪliwoĞü utraty majątku w tym przypadku jest znikoma. Brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomoĞci pod
urządzeniami energetycznymi nie stanowi ryzyka utraty majątku przez GrupĊ, a jedynie powoduje zagroĪenie powstania
dodatkowych kosztów związanych z Īądaniami wypáaty odszkodowaĔ za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu, czynszu
dzierĪawnego lub wyjątkowo, w pojedynczych przypadkach z Īądaniami związanymi ze zmianą lokalizacji obiektu
(przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego).
Roszczenia kierowane w stosunku do Grupy mają mieü w tym przypadku charakter roszczeĔ o zapáatĊ (odszkodowanie za
bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci, za zmniejszenie wartoĞci nieruchomoĞci, za utracone poĪytki) oraz roszczeĔ
o zaniechanie naruszeĔ posiadania (Īądanie usuniĊcia urządzenia).
RozstrzygniĊcia zapadające w tych sprawach są o tyle istotne, Īe w znaczący sposób wpáywają zarówno na ksztaátowanie
postĊpowania Grupy wobec osób zgáaszających roszczenia przedsądowe w związku z urządzeniami zlokalizowanymi na ich
nieruchomoĞciach w przeszáoĞci, jak i na sposób regulowania stanu prawnego tych urządzeĔ w przypadku nowych
inwestycji.
Grupa utworzyáa rezerwĊ na wszystkie zgáoszone roszczenia wáaĞcicieli nieruchomoĞci, przy których znajdują siĊ sieci
przesyáowe i urządzenia z nimi związane (nota 25).
Grupa nie tworzy rezerwy na potencjalne niezgáoszone roszczenia wáaĞcicieli gruntów o nieuregulowanym statusie
korzystania z tych gruntów. Potencjalne kwoty roszczeĔ z tego tytuáu mogą byü istotne dla Grupy, biorąc pod uwagĊ
powierzchniĊ gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym, przez które przebiegają sieci przesyáowe Grupy oraz związane
z nimi urządzenia. Grupa nie posiada ewidencji oraz znajomoĞci ich statusu prawnego i w związku z tym nie jest w stanie
wiarygodnie oszacowaü maksymalnej kwoty potencjalnych roszczeĔ z tytuáu bezumownego korzystania z obcych gruntów.

44.5.

Ryzyko związane z partycypacją w kosztach korzystania z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie Lasów
PaĔstwowych na potrzeby linii elektroenergetycznych

Z powodu braku uregulowaĔ prawnych na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. nie zostaáy ujĊte w ksiĊgach rezerwy na potencjalne
roszczenia z tytuáu korzystania z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie Lasów PaĔstwowych na potrzeby linii
elektroenergetycznych stanowiących wáasnoĞü Grupy. W dniu 29 listopada 2006 r. odbyáo siĊ spotkanie zainicjowane przez
Ministra ĝrodowiska z udziaáem przedstawicieli Lasów PaĔstwowych, Ministerstwa Skarbu PaĔstwa, PSE-Operator
Sp. z o.o. oraz reprezentującego interes spóáek dystrybucyjnych Polskiego Towarzystwa Przesyáu i Rozdziaáu Energii
Elektrycznej. Propozycja Lasów PaĔstwowych zmierzająca do zawierania umów dzierĪawy terenów pod liniami nie zostaáa
przyjĊta i uznano za koniecznoĞü wypracowanie rozwiązania systemowego na gruncie stosownych zmian legislacyjnych.
Oszacowanie wartoĞci rezerwy na partycypowanie w kosztach Lasów PaĔstwowych z tytuáu podatku od nieruchomoĞci
od gruntów Skarbu PaĔstwa na dzieĔ dzisiejszy nie jest moĪliwe. Biorąc pod uwagĊ powierzchniĊ gruntów, ewentualne
zobowiązania z tego tytuáu mogą byü istotne.
NiezaleĪnie od wspomnianych powyĪej dziaáaĔ w celu systemowego uregulowania stosunków prawnych nieruchomoĞci
Lasów PaĔstwowych, pojedyncze nadleĞnictwa zgáosiáy roszczenia wobec Grupy o dszkodowania z tytuáu bezumownego
korzystania z gruntów przez GrupĊ. Roszczenia te są ujĊte w rezerwie, o której mowa w nocie 25.
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45.

Prawa do emisji CO2

Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. stan praw do emisji dwutlenku wĊgla ksztaátowaá siĊ nastĊpująco:
w tysiącach ton
Prawa do emisji CO2 na rok 2007
przeniesione z poprzedniego okresu
Przyznane
Wykorzystane
Zakupione
Sprzedane

IloĞü
247
10 539
(10 547)
175
(400)
14

W nocie przedstawiono transakcje związane z prawami do emisji CO2 w Elektrowni ”Kozienice” S.A. za caáy rok 2007,
naleĪy jednak zaznaczyü, iĪ Spóáka ta naleĪy do Grupy od 10 paĨdziernika 2007 r.
Spodziewany wzrost ograniczeĔ w zakresie redukcji emisji CO2 w 2008 r. i latach nastĊpnych moĪe w istotny sposób
wpáynąü na rentownoĞü dziaáalnoĞci Grupy.

46.

Nabycie jednostek zaleĪnych

W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Skarb PaĔstwa w zamian za objĊte akcje wniósá aportem 100% akcji Elektrowni
”Kozienice” S.A., których wartoĞü godziwa wyniosáa 3.432.800.000 zá. RóĪnica pomiĊdzy wartoĞcią nominalną
wyemitowanych akcji a wartoĞcią godziwą objĊtych akcji Elektrowni ”Kozienice” S.A., pomniejszona o 515 milionów
zlotych zobowiązaĔ z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji, zostaáa ujĊta w kapitaáach ENEA S.A., jako
nadwyĪka ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną akcji, która zostaáa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
skorygowana o róĪnice pomiĊdzy wartoĞcią emisyjną wyemitowanych akcji a wartoĞcią ksiĊgową aktywów netto Elektrowni
”Kozienice” S.A.
W wyniku nabycia akcji spóáki Elektrownia ”Kozienice” S.A. w zamian za wyemitowane akcje ENEA S.A. nabyto
nastĊpujące kategorie aktywów i zobowiązaĔ, które ujĊte zostaáy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wedáug
wartoĞci bilansowej co prezentuje poniĪsza tabela:

Rzeczowe aktywa trwaáe
WartoĞci niematerialne i prawne
Zapasy
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Pozostaáe aktywa
Zobowiązania z tytuáu kredytów, poĪyczek oraz innych instrumentów dáuĪnych
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji
Pozostaáe zobowiązania
WartoĞü ksiĊgowa aktywów netto
Cena nabycia
NadwyĪka ceny nabycia nad wartoĞcią ksiĊgową aktywów netto

WartoĞü bilansowa
na dzieĔ nabycia
10.10.2007
2 640 630
22 267
101 302
175 179
362 186
248 692
(443 656)
(233 452)
(514 920)
(430 524)
1 927 704
3 432 800
1 505 096

Z uwagi na to, Īe transakcja miaáa miejsce pomiĊdzy podmiotami podlegającymi wspólnej kontroli zostaáa rozliczona
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z notą 2.3.
Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

F-81

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

47.

Zdarzenia po dacie bilansu

47.1.

Szkody powstaáe w wyniku warunków pogodowych

W kwietniu 2008 r. na terenie dziaáania Oddziaáu Dystrybucji Szczecin na skutek záych warunków atmosferycznych doszáo
do przeciąĪeĔ mechanicznych sieci elektroenergetycznych. W wyniku uszkodzeĔ nastąpiáa wielogodzinna przerwa
w dostawie energii elektrycznej. Ustalenia dokonane przez ENEA Operator Sp. z o.o. wspólnie z PSE-Operator S.A.
w zakresie okolicznoĞci wystąpienia szkody wskazują, iĪ awaria powstaáa na skutek dziaáania siáy wyĪszej. Obecnie trwa
odrĊbne postĊpowanie prowadzone z udziaáem ubezpieczycieli zaangaĪowanych w ubezpieczenie OC z tytuáu szkód
wyrządzonych przez dziaáalnoĞü spóáki osobom trzecim w zakresie potwierdzenia przyczyn wystąpienia wymienionych
powyĪej uszkodzeĔ.
ENEA Operator Sp. z o.o. zgáosiáa do ubezpieczyciela 19 szkód majątkowych (uszkodzenie linii 110 kV, SN i nN oraz stacji
transformatorowych SN/nN). Szacunkowa wartoĞü szkód wynosi 7.205 tys. zá. Zgodnie z zawartymi przez ENEA
Operator Sp. z o.o. polisami ubezpieczeniowymi, udziaá wáasny ubezpieczonego w szkodach majątkowych wynosi 20%.
JednoczeĞnie do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do ubezpieczyciela spóáki
ENEA Operator Sp. z o.o. zgáoszono 174 roszczenia osób trzecich (uszkodzenia sprzątu AGD, RTV, straty w produktach
ĪywnoĞciowych, zniszczenie mienia w wyniku usuwania skutków szkody itp.), których áączna szacunkowa wartoĞü wynosi
3.222 tys. zá.
JednoczeniĞnie w związku z zaistniaáą sytuacją Prezes URE podjąá dziaáania mające na celu wyjaĞnienie okolicznoĞci
i przyczyn powstania tej awarii. W ramach tych dziaáaĔ Prezes URE m.in. wezwaá ENEA Operator Sp. z o.o.
do przedstawienia szczegóáowych informacji na temat zdarzenia, w tym przyczyn wystąpienia awarii, przebiegu zdarzenia,
zakresu awarii oraz jej skutków dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, a takĪe informacji
dotyczących stanu technicznego urządzeĔ i linii elektroenergetycznych, które ulegáy uszkodzeniu. Ponadto, zaĪądaá
wskazania dziaáaĔ podjĊtych w celu usuniĊcia skutków awarii.
Uzyskane informacje analizowane bĊdą pod kątem wypeániania przez SpóákĊ obowiązku utrzymania zdolnoĞci urządzeĔ,
instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energiĊ elektryczną w sposób ciągáy i niezawodny, przy zachowaniu
obowiązujących wymagaĔ jakoĞciowych. Ewentualne stwierdzenie niedopeánienia tego obowiązku bĊdzie stanowiáo
podstawĊ wszczĊcia postĊpowania o ukaranie Spóáki karą pieniĊĪną zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo
energetyczne.

47.2.

Rejestracja podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego

Zgodnie z uchwaáą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 lipca 2007 r. zostaá podwyĪszony
kapitaá zakáadowy ENEA S.A. o kwotĊ 126 625 657 zá w drodze emisji 126 625 657 akcji zwykáych imiennych serii „K”
o wartoĞci nominalnej 1 zá kaĪda i cenie emisyjnej 27,11 zá. W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Skarb PaĔstwa w zamian za
objĊte akcje wniósá aportem 100% akcji Elektrowni ”Kozienice” S.A., których wartoĞü godziwa wyniosáa 3.432.800.000 zá.
Rejestracja podwyĪszenia kapitaáu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiáa w dniu 30 stycznia 2008 r.

47.3.

Zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji – Elektrownia ”Kozienice” S.A.

Na dzieĔ sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2 168 pracowników Elektrowni
”Kozienice” S.A. zadeklarowaáo, Īe skorzysta z ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji. Związana z tym faktem
przewidywana wartoĞü ekwiwalentu, który zostanie wypáacony wynosi 290 878 tys. zá (zgodnie z opisem w nocie 19 kwota
zobowiązaĔ z tego tytuáu ujĊta w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniosáa 514 920 tys. zá).
Pozostali uprawnieni pracownicy zdecydowali siĊ zmieniü prawo do ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji
ENEA S.A.
Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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47.4.

RozpoczĊcie rozmów w sprawie nabycia Zespoáu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

W 2008 roku Spóáka rozpoczĊáa rozmowy z zarządcą masy upadáoĞci Elektrim S.A. w sprawie nabycia 45,95% akcji Zespoáu
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK). ZáoĪenie przez GrupĊ oferty wiąĪe siĊ jednak ze speánieniem szeregu
warunków, w tym miĊdzy innymi, przeprowadzenia satysfakcjonującego badania stanu prawnego, finansowego,
podatkowego, technicznego, Ğrodowiskowegoi operacyjnego ZE PAK i jego grupy kapitaáowej, uzgodnienia wszystkich
warunków umowy sprzedaĪy oraz satysfakcjonującego rozwiązania kwestii roszczeĔ záoĪonych przez wierzycieli
Elektrim S.A. do akcji ZE PAK. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Īadne
wiąĪące decyzje nie zostaáy podjĊte.

48.

Korekty wczeĞniej publikowanych sprawozdaĔ finansowych

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wprowadzono nastĊpujące korekty wczeĞniej publikowanych
sprawozdaĔ finansowych:

48.1.

Utworzenie rezerwy na odpis na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytów

Ze wzglĊdu na fakt, iĪ zgodnie z Zakáadowym Ukáadem Zbiorowym Pracy, Grupa nalicza Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ
Socjalnych dla byáych pracowników po okresie zatrudnienia, utworzono w 2007 r.rezerwĊ na koszty odpisów z tego tytuáu,
w wyniku czego skorygowano wartoĞü dáugoterminowych i krótkoterminowych zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ
pracowniczych na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. áącznie odpowiednio o 9 000 tys. zá i 8 260 tys. zá.
JednoczeĞnie zwiĊkszono wartoĞü kosztów ĞwiadczeĔ pracowniczych w 2006 r. i w 2005 r. odpowiednio o 740 tys. zá
i 748 tys. zá. Efektem powyĪszej zmiany byáo utworzenie aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego wynoszące na
dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. odpowiednio 1 710 tys. zá i 1.569 tys. zá.
PowyĪsza korekta spowodowaáa spadek wskaĨnika zysku na akcjĊ za lata koĔczące siĊ dnia 31 grudnia 2006 r. oraz dnia
31 grudnia 2005 r. o 0,003 zá na akcjĊ.

48.2.

Kompensata aktywów i zobowiązaĔ z tytuáu Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano kompensaty naleĪnoĞci z tytuáu poĪyczek udzielonych
pracownikom z ZFĝS oraz Ğrodków pieniĊĪnych naleĪących do ZFĝS z wartoĞcią funduszu utworzonego na ten cel,
a wykazywanego pierwotnie w zobowiązaniach Grupy. W związku z powyĪszym wartoĞü krótkoterminowych naleĪnoĞci
z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáych zostaáa pomniejszona na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. odpowiednio
o 24 378 tys. zá i 21 043 tys. zá, wartoĞü Ğrodków pieniĊĪnych zostaáa pomniejszona na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia
2005 r. odpowiednio o 885 tys. zá i 2 634 tys. zá, natomiast wartoĞü krótkoterminowych zobowiązaĔ z tytuáu dostaw i usáug
oraz pozostaáych zobowiązaĔ zostaáa pomniejszona na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. odpowiednio
o 25 263 tys. zá i 23 677 tys. zá.
PowyĪsza korekta nie ma wpáywu na wartoĞü wskaĨnika zysku na akcjĊ.

48.3.

Rezerwa na opáatĊ systemową do PSE – Operator Sp. z o.o.

Ze wzglĊdu na fakt, iĪ koszty opáat systemowych (przesyáowych) ponoszonych na rzecz PSE – Operatora Sp. z o.o.
rozliczane są na podstawie zafakturowanej sprzedaĪy energii do odbiorców finalnych, a Grupa ujmuje w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym danego okresu równieĪ naliczoną niezafakturowaną sprzedaĪ na koniec okresu sprawozdawczego,
konieczne jest utworzenie rezerwy na koszty opáaty systemowej odpowiadającej energii sprzedanej, a niezafakturowanej do
dnia bilansowego. Grupa utworzyáa wspomnianą rezerwĊ na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. oraz dokonaáa korekt poprzednich
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okresów prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Grupa zwiĊkszyáa wartoĞü
krótkoterminowych zobowiązaĔ z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáych na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.
odpowiednio o 15 505 tys. zá i 18 749 tys. zá. Koszty usáug przesyáowych za rok koĔczący siĊ dnia 31 rudnia 2006 r. zostaáy
pomniejszone o 3 244 tys. zá, natomiast za rok koĔczący siĊ dnia 31 grudnia 2005 r. wartoĞü ta zostaáa powiĊkszona
o 2 049 tys. zá. Efektem powyĪszej zmiany byáo utworzenie aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego na dzieĔ
31 grudnia 2006 r. i na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. w wysokoĞci odpowiednio 2 946 tys. zá i 3 562 tys. zá .
PowyĪsza korekta spowodowaáa wzrost wskaĨnika zysku na akcjĊ na dzieĔ 31 grudnia 2006 r. o 0,01 zá na akcjĊ, natomiast
na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. wskaĨnik ten spadá o 0,01 zá na akcjĊ.

48.4.

Kapitaá z wiązany z páatnoĞciami w formie akcji

Pracownicy Grupy ENEA S.A. na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji
(Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji), są uprawnieni do bezpáatnego nabycia 15% akcji Jednostki Dominującej
(nota19).
Zgodnie z MSSF 2 koszt takiego programu powinien byü rozpoznany w okresie, w którym odbywa siĊ Ğwiadczenia pracy
przez Uprawnionych Pracowników. Koszt Ğwiadczenia pracy jest ustalany na DzieĔ Przyznania to jest na dzieĔ, w którym
wszystkie istotne warunki przydziaáu akcji dla pracowników zostaną ustalone.
WartoĞü programu akcji pracowniczych zostaáa ustalona na postawie aktualnej na dzieĔ sporządzenia niniejszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyceny akcji ENEA S.A., którego wartoĞü wynosi 901 milionów záotych
(z wyáączeniem Uprawnionych Pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A.). Grupa rozpoznaáa caákowity koszt programu
wedáug wyĪej podanej wartoĞci godziwej akcji ENEA S.A. jako korektĊ lat poprzednich w kapitaáach najwczeĞniejszego
prezentowanego okresu w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym to jest na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. Grupa
uznaáa, iĪ dokonywanie szacunków dotyczących przewidywanego terminu Dnia Przyznania jak i wartoĞci akcji ENEA S.A.
na ten dzieĔ dla 1 stycznia 2005 r., tj. dla bilansu otwarcia prezentowanego w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest
niepraktyczne i obarczone znacznym ryzykiem báĊdu, którego skutki ujĊte byáyby w wynikach finansowych za okresy
prezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
PowyĪsza korekta nie ma wpáywu na wartoĞü wskaĨnika zysku na akcjĊ.

Noty przedstawione na stronach F-12 – F-84 stanowią integralną czĊĞü niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

F-84
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o niezbadanych skonsolidowanych
informacjach finansowych pro forma


RAPORT NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA O NIEZBADANYCH
SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJACH FINANSOWYCH PRO FORMA
Do Zarządu ENEA S.A.

Niniejszy raport dotyczy niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Grupy
Kapitaáowej ENEA S.A. („Grupa”), na które skáadają siĊ niezbadany skonsolidowany rachunek
zysków i strat pro forma za rok obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r., niezbadane
skonsolidowane informacje finansowe pro forma dotyczące segmentów dziaáalnoĞci za rok koĔczący
siĊ 31 grudnia 2007 r. oraz noty objaĞniające („niezbadane skonsolidowane informacje finansowe
pro forma”), sporządzonych w oparciu o zasady przedstawione w punkcie 1.3 zaáączonych
niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma, wyáącznie dla zilustrowania,
w jaki sposób nabycie 100% akcji Elektrowni „Kozienice” S.A., przez ENEA S.A. mogáoby wpáynąü
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o zasady (politykĊ)
rachunkowoĞci stosowane przez GrupĊ w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 roku.
Ze wzglĊdu na swój charakter, informacje finansowe pro forma odnoszą siĊ do hipotetycznej sytuacji
i dlatego nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego Grupy, gdyby
transakcja lub zdarzenie nastąpiáo na początku okresu sprawozdawczego.
Zarząd ENEA S.A. jest odpowiedzialny za przygotowanie niezbadanych skonsolidowanych informacji
finansowych pro forma zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 roku wykonującego dyrektywĊ 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wáączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dziennik UrzĊdowy
Unii Europejskiej L.04.149.1 z póĨniejszymi zmianami) („Rozporządzenie 809”).
Naszym zadaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 7 Zaáącznika II do Rozporządzenia
809, jest wyraĪenie wniosku o wáaĞciwym opracowaniu niezbadanych skonsolidowanych informacji
finansowych pro forma. Dla celów niniejszego raportu nie uaktualnialiĞmy wczeĞniej wydanych opinii
lub raportów dotyczących sprawozdaĔ finansowych wykorzystanych do opracowania niezbadanych
skonsolidowanych informacji finansowych pro forma, jak równieĪ nie ponosimy odpowiedzialnoĞci
za te opinie lub raporty, za wyjątkiem odpowiedzialnoĞci wobec osób, do których te opinie i raporty
byáy przez nas adresowane w dniu ich wydania.
Nasze prace przeprowadziliĞmy stosownie do postanowieĔ MiĊdzynarodowego Standardu Usáug
Atestacyjnych 3000 “Usáugi atestacyjne inne niĪ badania lub przeglądy historycznych informacji
finansowych ” oraz normy nr 5 wykonywania zawodu biegáego rewidenta wydanej przez Krajową
RadĊ Biegáych Rewidentów. Wykonane prace dla potrzeb przygotowania niniejszego raportu, które
nie obejmowaáy niezaleĪnego badania Ĩródáowych informacji
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finansowych, w tym ich korekt do zasad (polityki) rachunkowoĞci Grupy oraz zaáoĪeĔ do
niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma zaprezentowanych w notach
objaĞniających, polegaáy przede wszystkim na: porównaniu nieskorygowanych informacji
finansowych z dokumentacją Ĩródáową, rozwaĪeniu dowodów potwierdzających korekty pro forma
oraz omówieniu niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma z Zarządem
ENEA S.A. Nasze prace zaplanowaliĞmy i przeprowadziliĞmy w taki sposób, aby zgromadziü
informacje i wyjaĞnienia uznane przez nas za niezbĊdne dla uzyskania wystarczającej pewnoĞci,
Īe zaáączone niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy wáaĞciwie
opracowane na wskazanej podstawie oraz Īe podstawa ta jest spójna z zasadami (polityką)
rachunkowoĞci przyjĊtymi przez GrupĊ.
Naszym zdaniem, niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy wáaĞciwie
opracowane na podstawie wskazanej w punkcie 1.3. zaáączonych niezbadanych skonsolidowanych
informacji finansowych pro forma i podstawa ta jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowoĞci
przedstawionymi w notach objaĞniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
za rok obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 roku.
Niniejszy raport jest wymagany przez Rozporządzenie 809 i wydajemy go tylko i wyáącznie w celu
speánienia tego obowiązku.

...........................................................
Biegáy rewident nr 10176/7521
Michaá Karwatka

.............................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Cháodna 51, 00-867 Warszawa
Biegáy rewident nr 90061/7541
Marek GajdziĔski, Czáonek Zarządu

PoznaĔ, 3 czerwca 2008 r.
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ZATWIERDZENIE NIEZBADANYCH SKONSOLIDOWANYCH
INFORMACJI FINANSOWYCH PRO FORMA
Zarząd ENEA S.A. zatwierdziá niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy Kapitaáowej
ENEA S.A. sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku i za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowoĞci przyjĊtymi przez Emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r., to jest zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoĞci Finansowej zatwierdzonymi przez UniĊ Europejską („MSSF UE”).

Prezes Zarządu

Paweá Mortas

…………………………………………..

Czáonek Zarządu

Renata Czech

…………………………………………..

Czáonek Zarządu

Marek Hermach

…………………………………………..

Czáonek Zarządu

Czesáaw Koltermann

…………………………………………..

Czáonek Zarządu

Zbigniew PiĊtka

…………………………………………..

PoznaĔ, 3 czerwca 2008 roku
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1.

Wprowadzenie

1.1.

Opis transakcji

Niniejsze niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy przygotowane w związku
z nabyciem przez Emitenta 100 % akcji Elektrowni „Kozienice” S.A. Dnia 23 lipca 2007 roku uchwaáą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEA S.A. podwyĪszony zostaá kapitaá zakáadowy
Emitenta w drodze emisji akcji, które zostaáy objĊte przez Skarb PaĔstwa poprzez wniesienie aportem akcji
spóáki Elektrownia „Kozienice” S.A W dniu 10 paĨdziernika 2007 roku nastąpiáo przeniesienie wszystkich akcji
bĊdących w posiadaniu przez Skarb PaĔstwa na rzecz ENEA S.A. Na ten dzieĔ Emitent staá siĊ wáaĞcicielem
walorów reprezentujących áącznie 100% praw z akcji w nabytej spóáce („Transakcja”).
1.2.

Cel sporządzenia niezbadanych skonsolidowanych informacji pro forma

Niniejsze niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy przygotowane w celu pokazania,
jaki wpáyw na wyniki finansowe Emitenta miaáaby Transakcja, gdyby jej realizacja nastąpiáa w dniu rozpoczĊcia
siĊ okresu pro forma, czyli 1 stycznia 2007 roku.
Wymóg zamieszczenia informacji finansowych pro forma wynika z art. 5 Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 809/2004 („Rozporządzenie 809”).
Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy przygotowane zgodnie z zasadami
opisanymi w Rozporządzeniu 809 oraz rekomendacjami CESR w sprawie spójnej implementacji
Rozporządzenia 809 (CESR/05-054b).
Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostaáy przygotowane tylko i wyáącznie w celach
ilustracyjnych i ze wzglĊdu na swój hipotetyczny charakter nie przedstawiają rzeczywistego wyniku
finansowego Emitenta.
1.3.

Podstawa i zasady sporządzania niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych
pro forma

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma przygotowano zgodnie z zasadami rachunkowoĞci
przyjĊtymi przez Emitenta przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 roku, przygotowanego zgodnie z MSSF UE.
Zamieszczone w Prospekcie niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2007 roku, zostaáy sporządzone na podstawie:


skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. sporządzonego na dzieĔ
31 grudnia 2007 roku i za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zgodnie z MSSF UE i zamieszonego
w Prospekcie na stronach od F-3 do F-84;



sprawozdania finansowego spóáki Elektrownia „Kozienice” S.A. sporządzonego na dzieĔ 31 grudnia
2007 roku i za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zgodnie z MSSF UE i zamieszonego
w Prospekcie na stronach od F-95 do F-158.

W celu przygotowana niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma nieskorygowane
historyczne informacje finansowe pozyskane z powyĪszych historycznych sprawozdaĔ finansowych zostaáy
skorygowane o korekty pro forma opisane w nocie 4.

F-88

F-89
(467 631)

P odatki i opáaty

przypadający na udziaáy mniejszoĞci

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

162

521 514

521 676

Zysk (strata) po opodatkowaniu

Z tego:

412 593

P odatek dochodowy

147
109 083

Zysk przed opodatkowaniem

metodą praw wáasnoĞci

Udziaá w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych

44 982

(12 387)

Koszty finansowe

P rzychody finansowe

76 341

(73 280)

Zysk operacyjny

P ozostaáe koszty operacyjne

(7 149)

(154 539)

Inne usáugi obce

Strata ze sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych

(806 395)
(187 831)

Usáugi przesyáowe

(2 644 120)

ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów

Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy

(626 981)

(470 557)

69 020

5 445 804

(63 115)

5 508 919

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

Amortyzacja

P ozostaáe przychody operacyjne

Przychody ze sprzedaĪy netto

P odatek akcyzowy

-

31 042

31 042

(6 300)

37 342

-

44 313

(26 885)

19 914

(15 148)

(2 368)

(61 600)

(95 438)

(3 264)

-

(1 059 576)

(202 264)

(224 485)

20 988

1 663 069

(229 718)

1 892 787

(nota 4)

-

(1 263)

(1 263)

257

(1 520)

-

(14 794)

7 972

5 302

17 067

1 189

16 816

26 467

887

-

293 363

44 569

56 919

(13 223)

(438 752)

63 115

(501 867)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460

-

234 579

140 170

-

-

-

(375 209)

-

(375 209)

od 1 stycznia do
31 grudnia 2007 roku

do 31 grudnia 2007 roku

do 31 grudnia 2007 roku

za okres od 10 paĨdziernika

do 31 grudnia 2007 roku

za okres od 1 stycznia

162

551 293

551 455

406 550

144 905

147

74 501

(31 300)

101 557

(71 361)

(8 328)

(199 323)

(256 342)

(808 772)

(2 409 541)

(1 093 674)

(784 676)

(638 123)

76 785

6 294 912

(229 718)

6 524 630

pro f orma za okres

rachunek zysków i strat

(nota 4)

Elektrowni "Kozienice" S.A.

za okres od 1 stycznia

Niezbadany skonsolidowany

G rupy Kapitaáowej ENEA S.A.

Korekty
pro f orma

rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat
Elektrowni "Kozienice" S.A.

Skonsolidowany
rachunek zysków i strat

Wyáączenie niezbadanego

Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres zakoĔczony dnia 31 grudnia 2007 r.

P rzychody ze sprzedaĪy

2.

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma
za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
(w tys. záotych)




Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma
za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
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3.

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma dotyczące segmentów dziaáalnoĞci
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
Historyczne nieskorygowane skonsolidowane segmenty dziaáalnoĞci G rupy Kapitaáowej ENEA S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Obrót
SprzedaĪ na zewnątrz
SprzedaĪ miĊdzy segmentami
P rzychody ogóáem
Koszty ogóáem

2 614 661

Dystrybucja Wytwarzanie Pozostaáa dziaáalnoĞü Wyáączenia
2 206 634

332 583

291 926

-

Razem
5 445 804

147 602

277

151 596

387 188

(686 663)

2 762 263

2 206 911

484 179

679 114

(686 663)

5 445 804

(2 688 666)

(2 130 928)

(472 385)

(640 929)

679 790

(5 253 118)

11 794

38 185

Wynik segmentu

73 597

75 983

(6 873)

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)

-

192 686
(116 345)

Zysk operacyjny

76 341

Histroryczny nieskorygowany rachunek zysków i strat Elektrowni "Kozienice" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Obrót

Dystrybucja Wytwarzanie Pozostaáa dziaáalnoĞü Wyáączenia

SprzedaĪ na zewnątrz

1 176 780

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

486 289

486 289

1 663 069

1 663 069

(1 643 155)

(1 643 155)

P rzychody ogóáem
Koszty ogóáem

Razem
1 176 780

Wynik segmentu

19 914

19 914

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)

-

Zysk operacyjny

19 914

Wyáączenie niezbadanego rachunku zysków i strat Elektrowni "Kozienice" S.A.
za okres od 10 paĨdziernika do 31 grudnia 2007 r. (nota 4)
Obrót

Dystrybucja Wytwarzanie Pozostaáa dziaáalnoĞü Wyáączenia

Razem

SprzedaĪ na zewnątrz

(327 672)

(327 672)

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

(111 080)

(111 080)

P rzychody ogóáem

(438 752)

(438 752)

444 054

444 054

5 302

5 302

Koszty ogóáem
Wynik segmentu

-

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)
Zysk operacyjny

5 302

Korekty pro f orma (nota 4)
Obrót

Dystrybucja Wytwarzanie Pozostaáa dziaáalnoĞü Wyáączenia

SprzedaĪ na zewnątrz

Razem

-

-

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

(375 209)

(375 209)

P rzychody ogóáem

(375 209)

(375 209)

375 209

375 209

Koszty ogóáem
Wynik segmentu

-

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)

-

Zysk operacyjny

-

Niezbadane skonsolidowane inf ormacje f inansowe pro f orma dotyczące segmentów dziaáalnoĞci
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Obrót
SprzedaĪ na zewnątrz
SprzedaĪ miĊdzy segmentami
P rzychody ogóáem
Koszty ogóáem
Wynik segmentu

Dystrybucja Wytwarzanie Pozostaáa dziaáalnoĞü Wyáączenia

2 614 661

2 206 634

1 181 691

291 926

-

147 602

277

526 805

387 188

(1 061 872)

Razem
6 294 912
-

2 762 263

2 206 911

1 708 496

679 114

(1 061 872)

6 294 912

(2 688 666)

(2 130 928)

(1 671 486)

(640 929)

1 054 999

(6 077 010)

73 597

75 983

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)

37 010

38 185

(6 873)

217 902
(116 345)

Zysk operacyjny

101 557
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4.

Korekty pro forma

Dla celów niniejszych niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma, nieskorygowane
historyczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaáowej
ENEA S.A. oraz sprawozdania finansowego Elektrowni „Kozienice” S.A. zostaáy skorygowane, aby pokazaü,
jaki wpáyw na informacje finansowe przedstawione w Prospekcie mogáaby mieü Transakcja, gdyby jej realizacja
nastąpiáa na początku okresu pro forma. Dokonano nastĊpujących korekt pro forma do niezbadanych
skonsolidowanych informacji finansowych pro forma:


wyáączenie rachunku zysków i strat Elektrownia “Kozienice” S.A. za okres od 10 paĨdziernika do
31 grudnia 2007 r., który byá ujĊty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitaáowej
ENEA S.A. za rok koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r.,



wyáączenie transakcji wzajemnych pomiĊdzy Grupą Kapitaáową ENEA
„Kozienice” S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 10 paĨdziernika 2007 r.,



zmiana klasyfikacji kosztów energii elektrycznej zakupionej na potrzeby sprzedaĪy w związku
z ujednoliceniem zasad rachunkowoĞci.

S.A.

a

Elektrownią

PowyĪsze korekty pro forma odnoszą siĊ do hipotetycznej sytuacji i zostaáy dokonane tylko i wyáącznie w celach
ilustracyjnych.
5.

Rozliczenie Transakcji

5.1.

Zasady (polityka) rachunkowoĞci

Dla celów przygotowania niniejszych niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma
zastosowano metodĊ rozliczenia áączenia siĊ jednostek znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą wedáug wartoĞci
ksiĊgowych.
PoniewaĪ jedynym akcjonariuszem zarówno Emitenta jak i Elektrowni „Kozienice” S.A. na dzieĔ Transakcji byá
Skarb PaĔstwa, zatem zgodnie z definicją MSSF 3 „Poáączenia jednostek gospodarczych” jednostki te stanowią
tzw. jednostki znajdujące siĊ pod wspólną kontrolą.
Transakcje poáączenia jednostek pod wspólną kontrolą są wyáączone spod zakresu uregulowaĔ standardów
MSSF. W tej sytuacji, zgodnie z zaleceniem zawartym w MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowoĞci, zmiany
wartoĞci szacunkowych i korygowanie báĊdów”, wobec braku szczegóáowych uregulowaĔ wewnątrz MSSF,
jednostka powinna sama opracowaü odpowiednie zasady rachunkowoĞci dla tego typu transakcji.
Zgodnie z tym zaleceniem, Emitent przyjąá politykĊ rachunkowoĞci, polegającą na ujmowaniu takich transakcji
wedáug wartoĞci ksiĊgowych w celu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdaĔ finansowych. PrzyjĊte zasady
rachunkowoĞci są nastĊpujące:
Ujmowanie transakcji pod wspólną kontrolą wedáug wartoĞci ksiĊgowych
Jednostka przejmująca rozpoznaje aktywa i pasywa jednostki przejmowanej wedáug ich bieĪącej wartoĞci
ksiĊgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednolicenia zasad rachunkowoĞci áączonych jednostek. WartoĞü firmy
oraz ujemna wartoĞü firmy nie są rozpoznawane.
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Ewentualna róĪnica miĊdzy wartoĞcią ksiĊgową przejmowanych aktywów netto, a wartoĞcią godziwą kwoty
zapáaty w formie wyemitowanych przez jednostkĊ instrumentów kapitaáowych i/lub wydanych aktywów jest
rozpoznawana w kapitale wáasnym Emitenta.
Przy zastosowaniu metody bazującej na wartoĞciach ksiĊgowych, dane porównawcze, dotyczące
prezentowanych okresów historycznych nie są przeksztaácane.
PowyĪsze zasady (polityka) rachunkowoĞci w opinii Zarządu Emitenta, w najbardziej adekwatny sposób
odpowiadają ujĊciu poáączeĔ jednostek pod wspólną kontrolą Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.
5.2.

UjĊcie Transakcji w niezbadanych skonsolidowanych informacjach finansowych pro forma

W rezultacie Transakcji, Emitent rozpoznaá aktywa i zobowiązania Elektrowni „Kozienice” S.A. wedáug ich
bieĪących wartoĞci ksiĊgowych na dzieĔ Transakcji, to jest na dzieĔ 10 paĨdziernika 2007 r. pozyskanych
ze sprawozdaĔ finansowych sporządzonych przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowoĞci.

F-92




OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA

Do Akcjonariusza i Rady Nadzorczej Elektrowni „Kozienice” S.A.
PrzeprowadziliĞmy badanie zaáączonego sprawozdania finansowego Spóáki Elektrownia „Kozienice” S.A.
z siedzibą w ĝwierĪe Górne, gm. Kozienice, 26-900 Kozienice 1, obejmującego:


bilanse sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2007, 31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia 2005 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazują odpowiednio sumĊ 3.335.996 tys. zá, 3.614.557 tys. zá oraz
3.671.957 tys. zá,



rachunki zysków i strat za okresy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, od 1 stycznia
2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 wykazujące
odpowiednio zysk netto w kwocie 13.271 tys. zá, 17.978 tys. zá oraz 28.607 tys. zá,



zestawienia zmian w kapitale wáasnym za okresy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,
od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku od
wykazujące odpowiednio zmniejszenie/zwiĊkszenie/zwiĊkszenie kapitaáu wáasnego o kwotĊ 959 tys. zá,
1.028 tys. zá oraz 19.607 tys. zá,



rachunki przepáywów pieniĊĪnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, od 1 stycznia
2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące
odpowiednio zwiĊkszenie/zmniejszenie/zwiĊkszenie stanu Ğrodków pieniĊĪnych o kwotĊ 245.733 tys. zá,
10.952 tys. zá oraz 5.102 tys. zá,



noty, obejmujące informacje o przyjĊtej polityce rachunkowoĞci i inne noty objaĞniające.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialnoĞü ponosi Zarząd Spóáki. Naszym
zadaniem byáo zbadanie i wyraĪenie opinii o rzetelnoĞci, prawidáowoĞci i jasnoĞci tego sprawozdania oraz
prawidáowoĞci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawĊ jego sporządzenia.
Za wyjątkiem kwestii opisanej w nastĊpnym akapicie, badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliĞmy
i przeprowadziliĞmy stosownie do postanowieĔ:


rozdziaáu 7 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 roku o rachunkowoĞci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z póĨn. zmianami),



norm wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez Krajową RadĊ Biegáych Rewidentów
w Polsce

w taki sposób, aby uzyskaü racjonalną, wystarczającą podstawĊ do wyraĪenia opinii, czy sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych báĊdów. Badanie obejmowaáo w szczególnoĞci sprawdzenie – w duĪej mierze
metodą wyrywkową – dowodów i zapisów ksiĊgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, a takĪe ocenĊ stosowanej polityki rachunkowoĞci, dokonanych przez Zarząd
Spóáki znaczących szacunków oraz ogólną ocenĊ prezentacji sprawozdania finansowego. JesteĞmy przekonani,
Īe przeprowadzone przez nas badanie zapewniáo nam wystarczającą podstawĊ do wyraĪenia opinii.
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W Spóáce w roku 2006 procedury kontrolne przeprowadzone przez NajwyĪszą IzbĊ Kontroli wykazaáy
nieprawidáowoĞci w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji wĊgla w latach 2004 – 2006. Spóáka ujĊáa
nadwyĪki inwentaryzacyjne w wysokoĞci 16.016 tys. zá zidentyfikowane w trakcie kontroli w ksiĊgach roku
2006. Inwentaryzacja przeprowadzona na dzieĔ 31 grudnia 2006 roku ujawniáa kolejne nadwyĪki
inwentaryzacyjne wĊgla w wysokoĞci 21.286 tys. zá, które równieĪ zostaáy ujĊte w ksiĊgach roku 2006. Nie
byliĞmy w stanie zweryfikowaü wartoĞci zapasów na dzieĔ 1 stycznia 2005 roku i 31 grudnia 2005 roku oraz
wpáywu ewentualnych korekt zapasów na te dni na rachunek zysków i strat, rachunek przepáywów pieniĊĪnych
oraz zestawienie zmian w kapitale wáasnym Spóáki za rok 2005 i 2006.
W naszej opinii, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogáyby okazaü siĊ konieczne, gdybyĞmy
mogli zweryfikowaü wartoĞü zapasów na dzieĔ 1 stycznia 2005 roku oraz 31 grudnia 2005 roku, sprawozdanie
finansowe Spóáki Elektrownia Kozienice S.A. za lata obrotowe 2007, 2006 i 2005, zostaáo sporządzone we
wszystkich istotnych aspektach na podstawie prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 wrzeĞnia 1994 roku
o rachunkowoĞci ksiąg rachunkowych i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spóáki na dzieĔ i za okresy 12 miesiĊcy zakoĔczone
31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoĞci Finansowej w ksztaácie zatwierdzonym przez UniĊ Europejską.

............................................
Piotr Sokoáowski
Biegáy rewident
nr ewid. 9752/7281

................................................................
osoby reprezentujące podmiot

..............................................................
podmiot uprawniony do badania
sprawozdaĔ finansowych wpisany
na listĊ podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KRBR
Warszawa, 12 maja 2008 roku
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Niniejsze sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoĞci Finansowej, które zostaáy zatwierdzone przez UniĊ Europejską i zostaáo zaakceptowane
przez Zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A.

Czáonkowie Zarządu

Prezes Zarządu

Leszek Dzik

………………………………..

Czáonek Zarządu

Krzysztof Zborowski

…………………………………

Czáonek Zarządu

Kazimierz Jacek Piątkowski

…………………………………

Czáonek Zarządu

Jarosáaw Kieábasa

………………………………….

ĝwierĪe Górne, 12 maja 2008 r.
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Rachunek zysków i strat
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Nota

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Podatek akcyzowy
Przychody ze sprzedaĪy netto
Pozostaáe przychody operacyjne
Amortyzacja Ğrodków trwaáych, wartoĞci
niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze
ZuĪycie materiaáów i energii
WartoĞü sprzedanych towarów
Usáugi przesyáowe
Inne usáugi obce
Podatki i opáaty
Strata na sprzedaĪy i likwidacji
rzeczowych aktywów trwaáych
Pozostaáe koszty operacyjne

17

20

1,2,3
18
18
18
18
18
18

20

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

21
22

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto przed obowiązkową
wypáatą z zysku

23

Wypáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowej
wypáaty z zysku

za okres od
01.01.2007 do
31.12.2007

za okres od
01.01.2006 do
31.12.2006

za okres od
01.01.2005 do
31.12.2005

1 892 787
(229 718)
1 663 069
20 988

2 078 363
(246 765)
1 831 598
63 950

1 855 544
(225 332)
1 630 212
33 845

(224 485)
(202 264)
(1 010 470)
(49 106)
(3 264)
(95 438)
(61 600)

(212 555)
(184 502)
(989 067)
(234 460)
(2 699)
(116 074)
(72 435)

(214 759)
(164 439)
(959 869)
(55 022)
(3 691)
(137 945)
(64 889)

(2 368)
(15 148)

(968)
(39 888)

(2 120)
(16 330)

19 914

42 900

44 993

44 313
(26 885)

27 059
(32 543)

50 234
(45 574)

37 342

37 415

49 653

(6 300)

(7 788)

(11 509)

31 042
(17 771)

29 627
(11 649)

38 144
(9 537)

13 271

17 978

28 607

Rachunek zysków i strat naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü sprawozdania
finansowego
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Bilans
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)
Nota

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe
WartoĞci niematerialne
NieruchomoĞci inwestycyjne
Pozostaáe inwestycje finansowe
Aktywa trwaáe razem

1
2
3
4

2 611 312
21 746
4 332
6 344
2 643 734

2 764 374
16 974
4 472
6 968
2 792 788

2 818 827
7 509
4 862
6 968
2 838 166

Aktywa obrotowe
Zapasy
Inwestycje finansowe
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

7
4
5
8

97 554
49 323
134 367
411 018
692 262

126 982
352 728
176 774
165 285
821 769

106 286
368 380
182 888
176 237
833 791

3 335 996

3 614 557

3 671 957

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

468 241
514 920
1 460 726
2 443 887

468 241
514 920
1 461 685
2 444 846

468 241
514 920
1 460 657
2 443 818

Aktywa razem

Nota
Pasywa
Kapitaá wáasny
Kapitaá podstawowy
Kapitaá związany páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Kapitaá wáasny razem

9
9
9

Zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych
Rezerwy
Podatek odroczony
Zobowiązania dáugoterminowe razem

11
15
12
16
14

173 295
86 595
7 178
10 387
297 193
574 648

409 073
67 296
10 109
313 580
800 058

486 020
54 318
8 860
322 990
872 188

11

40 975
4 280
240 429
30 052
946
779
317 461

75 130
12 267
254 066
27 362
828
369 653

75 115
251 976
28 335
525
355 951

892 109

1 169 711

1 228 139

3 335 996

3 614 557

3 671 957

Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek
Zobowiązania z tytuáu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych
Zobowiązania krótkoterminowe razem

10
15
16
12

Zobowiązania razem
Pasywa razem

Bilans naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü sprawozdania finansowego
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F-100
450 000

18 241

-

-

18 241

450 000
18 241

-

-

450 000

18 241

450 000

18 241

-

450 000

18 241

450 000

468 241

-

468 241

468 241

-

468 241

468 241

-

468 241

Kapitaá
podstawowy
razem

514 920

-

514 920

514 920

-

514 920

514 920

-

514 920

Kapitaá związany
páatnoĞciami
w formie akcji

Zestawienie zmian w kapitale wáasnym naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü sprawozdania finansowego

Obowiązkowa wypáata z zysku
na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zysk netto
Kapitaá wáasny na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

Kapitaá wáasny na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
ZwiĊkszenia i zmniejszenia w okresie:
Wypáata dywidendy akcjonariuszom

Kapitaá wáasny na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
ZwiĊkszenia i zmniejszenia w okresie:
Wypáata dywidendy akcjonariuszom
Obowiązkowa wypáata z zysku
na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zysk netto
Kapitaá wáasny na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

Obowiązkowa wypáata z zysku
na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zysk netto
Kapitaá wáasny na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

Kapitaá wáasny na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
ZwiĊkszenia i zmniejszenia w okresie:
Wypáata dywidendy akcjonariuszom

Kapitaá zakáadowy

Kapitaá zakáadowy wartoĞü
z przeszacowania

Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Zestawienie zmian w kapitale wáasnym

Elektrownia Kozienice S.A.

(17 771)
31 042
1 460 726

(14 230)

1 461 685

(11 649)
29 627
1 461 685

(16 950)

1 460 657

(9 537)
38 144
1 460 657

(9 000)

1 441 050

Zyski
zatrzymane

(17 771)
31 042
2 443 887

(14 230)

2 444 846

(11 649)
29 627
2 444 846

(16 950)

2 443 818

(9 537)
38 144
2 443 818

(9 000)

2 424 211

Kapitaá wáasny
razem
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Rachunek przepáywów pieniĊĪnych
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)
za okres od
01.01.2007 do
31.12.2007

za okres od
01.01.2006 do
31.12.2006

za okres od
01.01.2005 do
31.12.2005

31 042

29 627

38 144

224 485
(8 244)
(1 375)
2 368
(1 212)
(8 509)
25 156
6 300

212 555
(2 316)
968
(1 056)
(12 156)
25 862
7 788

214 759
(2 210)
2 121
(1 787)
(38 370)
33 929
11 509

42 408
29 428
(19 339)

6 073
(20 696)
(6 950)

(1 218)
(7 078)
42 714

11 435
333 943
(28 733)
305 210

(1 650)
238 050
(761)
237 289

5 955
298 468
(38 592)
259 876

54
305 403
1 212
8 509

273
15 652
1 056
12 156

252
13 001
1 787
38 370

(55 808)
259 370

(148 301)
(119 164)

(180 999)
(127 589)

(32 001)
(261 690)
(25 156)
(318 847)

(28 599)
(74 616)
(25 862)
(129 077)

(18 537)
(74 737)
(33 911)
(127 185)

Przepáywy pieniĊĪne netto, razem

245 733

(10 952)

5 102

Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych

245 733

(10 952)

2 586

ĝrodki pieniĊĪne na początek okresu
Wpáyw zmian z tytuáu róĪnic kursowych dotyczących Ğrodków
pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów
ĝrodki pieniĊĪne na koniec okresu

165 285

176 237

173 651

411 018

165 285

(2 516)
176 237

Nota
Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej

Zysk netto przed obowiązkową wypáatą z zysku
Korekty
Amortyzacja
Zyski z tytuáu róĪnic kursowych
Zyski z tytuáu dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Strata ze sprzedaĪy Ğrodków trwaáych
Dywidendy otrzymane
Przychody odsetkowe
Koszty odsetek
Podatek dochodowy
Zmiany stanu k apitaáu obrotowego
Zmiana stanu naleĪnoĞci
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązaĔ krótkoterminowych
Zmiana stanu rezerw i zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ
pracowniczych
ĝrodki pieniĊĪne netto wygenerowane na dziaáalnoĞci operacyjnej
Podatek zapáacony
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej

23

Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
SprzedaĪ wartoĞci niematerialnych oraz rzeczowych
Ğrodków trwaáych
SprzedaĪ inwestycji finansowych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Nabycie wartoĞci niematerialnych oraz rzeczowych
Ğrodków trwaáych
Nabycie inwestycji finansowych
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci finansowej
Dywidendy i inne wypáaty na rzecz wáaĞcicieli
(w tym obowiązkowa wypáata z zysku na rzecz Skarbu
PaĔstwa)
Wydatki na spáatĊ kredytów i poĪyczek
Odsetki zapáacone
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej

Rachunek przepáywów pieniĊĪnych naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü
sprawozdania finansowego
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.

Dane identyfikujące SpóákĊ
Elektrownia „Kozienice” S.A. („Spóáka”) z siedzibą w ĝwierĪach Górnych zostaáa zarejestrowana w dniu 1 paĨdziernika
1996 r. przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydziaá Gospodarczy pod numerem RHB-1629. Spóáka zostaáa wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze PrzedsiĊbiorców pod numerem KRS 0000060541 dnia 12 listopada 2001 roku.

Podstawowy przedmiot i czas dziaáania Spóáki
Przedmiotem dziaáalnoĞci Spóáki jest:



wytwarzanie energii elektrycznej



produkcja i dystrybucja ciepáa

Spóáka zostaáa utworzona na czas nieokreĞlony.

Okresy objĊte sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone za rok obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz
31 grudnia 2005 r.

ZaáoĪenie kontynuacji dziaáalnoĞci gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu kontynuowania dziaáalnoĞci gospodarczej w dającej siĊ
przewidzieü przyszáoĞci, nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie kontynuowania dziaáalnoĞci przez SpóákĊ.

Opis waĪniejszych stosowanych zasad rachunkowoĞci
A)

OĝWIADCZENIE ZGODNOĝCI

Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci Finansowej,
które zostaáy zatwierdzone przez UniĊ Europejską, zwanymi dalej „MSSF UE”.
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Spóáki wedáug MSSF UE, wraz
z zastosowaniem MSSF 1.
Nota 36 zawiera wyjaĞnienie wpáywu, jaki zastosowanie MSSF UE miaáo na pozycjĊ finansową, wynik finansowy oraz
przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych Spóáki.
MSSF UE zawierają wszystkie MiĊdzynarodowe Standardy RachunkowoĞci, MiĊdzynarodowe Standardy SprawozdawczoĞci
Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniĪej Standardami oraz Interpretacjami, które oczekują
na zatwierdzenie przez UniĊ Europejską oraz Standardami oraz Interpretacjami, które zostaáy zatwierdzone przez UniĊ
Europejską, ale nie weszáy jeszcze w Īycie.
Spóáka nie skorzystaáa z moĪliwoĞci wczeĞniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostaáy juĪ
opublikowane oraz zatwierdzone przez Unii Europejskiej, a które wejdą w Īycie po dniu bilansowym. Ponadto na dzieĔ
bilansowy Spóáka nie zakoĔczyáa jeszcze procesu oszacowania wpáywu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą
w Īycie po dniu bilansowym, na sprawozdanie finansowe Spóáki za okres, w którym bĊdą one zastosowane po raz pierwszy.
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym Elektrowni „Kozienice” S.A.
Dla celów statutowych Spóáka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami RachunkowoĞci („PSR”).
Zidentyfikowane i wykazane przez SpóákĊ róĪnice pomiĊdzy MSSF zatwierdzonymi przez UE a zasadami stosowanymi
w Polsce („PSR”) dotyczące zmian bilansu otwarcia kapitaáów na 1 stycznia 2005 roku oraz danych w zakresie zysku netto
za 2005 rok wykazane zostaáy w nocie 36.
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Umowy koncesyjne

KIMSF 12

Transakcje w akcjach
grupy kapitaáowej i akcjach
wáasnych

KIMSF 11

Segmenty operacyjne

MSSF 8

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Spóáka uwzglĊdniáa zapis KIMSF 11 w odniesieniu do akcji
naleĪących siĊ pracownikom i byáym pracownikom Spóáki
(nota 9).

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Spóáki.
Spóáka nie zawieraáa umów koncesyjnych.

Interpretacja okreĞla wskazówki dla podmiotów sektora
prywatnego w odniesieniu do zagadnieĔ rozpoznawania
i wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji
związanych z koncesjami na Ğwiadczenie usáug
udzielanymi podmiotom prywatnym przez podmioty
sektora publicznego.

Spóáka nie przewiduje, Īe nowy standard bĊdzie miaá
znaczący wpáyw na prezentacjĊ i ujawnienie informacji
o segmentach operacyjnych.

[MSR 8.31(e)]

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie finansowe

Interpretacja wymaga, aby transakcje, w których jednostka
páaci akcjami wáasnymi za otrzymane dobra lub usáugi
uznaü za transakcje w akcjach wáasnych bez wzglĊdu na
to, czy jednostka moĪe lub musi wykupiü te instrumenty
kapitaáowe w celu wypeánienia ciąĪącego na niej
zobowiązania. Interpretacja wskazuje takĪe, czy transakcje
w akcjach podmiotu dominującego, w których dostawca
dóbr lub usáug dla jednostki otrzymuje instrumenty
kapitaáowe podmiotu dominującego powinny byü
klasyfikowane jako rozliczane pieniĊĪnie lub kapitaáowo
w sprawozdaniu finansowym Spóáki.

Standard wymaga ujawnienia informacji o segmentach
w oparciu o elementy skáadowe jednostki, które
zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji
operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy skáadowe
jednostki, dla których oddzielna informacja finansowa jest
dostĊpna i regularnie oceniana przez osoby podejmujące
kluczowe decyzje odnoĞnie alokacji zasobów i oceniające
dziaáalnoĞü.

[MSR 8.31(b)]

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Nowe standardy rachunkowoĞci i interpretacje

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.

1 stycznia 2008 r.

1 marca 2007 r.

1 stycznia 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej
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- kiedy refundacje z programu lub obniĪki przyszáych
skáadek na rzecz programu powinny byü traktowane jako
dostĊpne zgodnie z paragrafem 58 MSR 19;

Ograniczenia
w rozpoznawaniu aktywów
programów okreĞlonych
ĞwiadczeĔ pracowniczych,
wymogi minimalnego
finansowania i ich
interakcje

Pracodawca nie musi rozpoznawaü dodatkowego
zobowiązania zgodnie z KIMSF 14, chyba, Īe skáadki
páacone w ramach minimalnych wymogów finansowania
nie mogą byü spóáce zwrócone.

- kiedy MFR mogą skutkowaü powstaniem zobowiązania.

- jak wymogi minimalnego finansowania („MFR”) mogą
wpáynąü na dostĊpnoĞü obniĪek skáadek na rzecz
programu;

Interpretacja okreĞla:

Interpretacja wyjaĞnia jak jednostki, które udzielają
klientom kupującym od nich towary i usáugi, nagród
w programach lojalnoĞciowych, powinny zaksiĊgowaü
swoje zobowiązania do realizacji tych nagród w postaci
sprzedaĪy towarów i usáug za darmo lub po obniĪonych
cenach. Takie jednostki są zobowiązane alokowaü czĊĞü
swoich przychodów ze sprzedaĪy do nagród w programach
lojalnoĞciowych. Ta czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy jest
rozpoznawana tylko wtedy, kiedy jednostki wypeánią
swoje zobowiązania.

[MSR 8.31(b)]

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

KIMSF 14 – MSR 19

Programy lojalnoĞciowe

KIMSF 13

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.

Spóáka nie prowadzi dziaáalnoĞci w krajach, które stosują
minimalne wymogi finansowania ograniczające zdolnoĞü
pracodawcy do otrzymania refundacji lub zredukowania
skáadki.

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Spóáki.

[MSR 8.31(e)]

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie finansowe

1 stycznia 2008 r.

1 lipca 2008 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej




Standard bĊdzie wymagaá aktywowania kosztów
finansowania zewnĊtrznego odnoszących siĊ do
skáadników aktywów, które wymagają znacznego okresu
czasu niezbĊdnego do przygotowania ich do uĪytkowania
lub sprzedaĪy.

Zaktualizowany MSR 23
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Koszty finansowania
zewnĊtrznego

Poáączenia jednostek
gospodarczych

Do zakresu zaktualizowanego standardu wáączono czĊĞü
dotychczas wyáączonych ze stosowania standardu poáączeĔ
jednostek gospodarczych. Doprecyzowano definicjĊ
przedsiĊwziĊcia (business). ZawĊĪono zakres zobowiązaĔ
warunkowych, do których moĪna przypisaü koszt
poáączenia
jednostek
gospodarczych.
Wyáączono
moĪliwoĞü ujmowania kosztów transakcji w koszcie
poáączenia jednostek gospodarczych. Zmieniono zasady
ujmowania korekt kosztu poáączenia uwarunkowanych
przyszáymi zdarzeniami. Wprowadzono moĪliwoĞü
wyceny udziaáów mniejszoĞci w wartoĞci godziwej.

[MSR 8.31(b)]

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Zaktualizowany MSSF 3

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.

Spóáka nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu
zaktualizowanego standardu na dziaáalnoĞü Spóáki.

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Spóáki.

[MSR 8.31(e)]

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie finansowe

1 stycznia 2009 r.

1 lipca 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej
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PáatnoĞci w formie akcji

Zmiany do MSSF 2

Skonsolidowane
i jednostkowe
sprawozdania finansowe

Zaktualizowany MSR 27

Prezentacja sprawozdaĔ
finansowych

Zaktualizowany MSR 1

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

transakcji

Zmiany zawierają doprecyzowanie kwestii wpáywu
warunków innych niĪ warunki nabywania uprawnieĔ na
wycenĊ instrumentów kapitaáowych.

4) nowe wymogi ujawnieĔ.

3) zmiana ujĊcia transakcji utraty kontroli nad jednostką;

2) uregulowanie
sposobu
ujmowania
z udziaáowcami mniejszoĞciowymi;

1) zmiana definicji udziaáów mniejszoĞci;

W powiązaniu z aktualizacją MSSF 3 (powyĪej),
wprowadzono m.in. nastĊpujące zmiany do MSR 27:

Standard
bĊdzie
wymagaá
agregacji
informacji
w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium
cech wspólnych i wprowadzaá sprawozdanie z áącznych
zysków. Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje
skáadające siĊ na pozostaáe áączne zyski bĊdą mogáy byü
prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu
z áącznych zysków pokazującym sumy cząstkowe albo
w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z zysków
áącznych).

[MSR 8.31(b)]

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.

Spóáka nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu
zaktualizowanego standardu na dziaáalnoĞü Spóáki.

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Spóáki.

Spóáka analizuje obecnie, czy prezentowaü pojedyncze
sprawozdanie z áącznych zysków czy teĪ dwa oddzielne
sprawozdania.

[MSR 8.31(e)]

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie finansowe

1 stycznia 2009 r.

1 lipca 2009 r.

1 stycznia 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej




Instrumenty finansowe –
prezentacja

Zmiany do MSR 32

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z
MSR 32 odnoĞnie klasyfikacji instrumentów finansowych
z opcją sprzedaĪy, dopuszczając klasyfikacjĊ niektórych z
nich jako skáadnik kapitaáu. Zgodnie z wymogami
wynikającymi ze zmian, okreĞlone instrumenty finansowe,
reprezentujące udziaáy koĔcowe (rezydualne) w aktywach
netto jednostki, które inaczej byáyby zaklasyfikowane jako
zobowiązania finansowe, bĊdą klasyfikowane jako
skáadniki kapitaáu, jeĞli zarówno te instrumenty finansowe,
jak i ogólna struktura kapitaáowa jednostki wystawiającej
te instrumenty bĊdą speániaáy okreĞlone warunki.

[MSR 8.31(b)]

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.

Spóáka nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu
zaktualizowanego standardu na jej dziaáalnoĞü.

[MSR 8.31(e)]

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie finansowe

1 stycznia 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej
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B)

PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane w sprawozdaniu finansowym zostaáy zaprezentowane w záotych polskich, które są walutą funkcjonalną i prezentacji
Spóáki, po zaokrągleniu do peánych tysiĊcy. Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone w oparciu o zasadĊ kosztu
historycznego, za wyjątkiem aktywów i pasywów wycenianych wedáug wartoĞci godziwej: instrumentów finansowych
wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat oraz instrumentów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy,
które są wyceniane w wartoĞci godziwej.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i zaáoĪeĔ, które mają
wpáyw na przyjĊte zasady oraz prezentowane wartoĞci aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz
związane z nimi zaáoĪenia opierają siĊ na doĞwiadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za
racjonalne w danych okolicznoĞciach, a ich wyniki dają podstawĊ osądu, co do wartoĞci bilansowej aktywów i zobowiązaĔ,
która nie wynika bezpoĞrednio z innych Ĩródeá. Faktyczna wartoĞü moĪe róĪniü siĊ od wartoĞci szacowanej.
Szacunki i związane z nimi zaáoĪenia podlegają bieĪącej weryfikacji. Zmiana szacunków ksiĊgowych jest ujĊta w okresie,
w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieĪącym i przyszáych, jeĪeli dokonana zmiana szacunku dotyczy
zarówno okresu bieĪącego, jak i okresów przyszáych.
Informacje o istotnych szacunkach, które mają znaczny wpáyw na sprawozdanie finansowe są opisane w nastĊpujących
notach 15 i 16.
Zasady polityki rachunkowoĞci przedstawione poniĪej stosowane byáy w odniesieniu do wszystkich okresów
zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym jak równieĪ przy sporządzaniu zgodnego z MSSF UE bilansu otwarcia na
dzieĔ 1 stycznia 2005 roku dla celów przejĞcia na sprawozdawczoĞü zgodną z MSSF UE.

C)

WALUTY OBCE

Transakcje wyraĪone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w záotych przy zastosowaniu kursu
kupna lub kursu sprzedaĪy walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z którego usáug jednostka korzysta.
Pozycje pieniĊĪne aktywów i pasywów wyraĪone w walucie obcej są przeliczane na dzieĔ bilansowy wedáug kursu
zamkniĊcia dla danej waluty na ten dzieĔ (kurs zamkniĊcia jest to kurs Ğredni NBP obowiązujący na dzieĔ wyceny). RóĪnice
kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniĊĪnych
wyraĪonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat. NiepieniĊĪne pozycje aktywów i zobowiązaĔ
wyceniane wedáug kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane wedáug Ğredniego kursu NBP obowiązującego
w dniu dokonania transakcji. NiepieniĊĪne pozycje bilansowe wyraĪone w walucie obcej wyceniane wedáug wartoĞci
godziwej są przeliczane wedáug Ğredniego kursu NBP obowiązującego na dzieĔ szacowania wartoĞci godziwej.

D)

RZECZOWE AKTYWA TRWAàE

(i)

Wáasne skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych

Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych ujmuje siĊ w ksiĊgach wedáug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. Cena nabycia obejmuje cenĊ zakupu skáadnika
majątku (tj. kwotĊ naleĪną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usáug oraz
akcyzowy), obciąĪenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpoĞrednio związane
z zakupem i przystosowaniem skáadnika majątku do stanu zdatnego do uĪywania, áącznie z kosztami transportu, jak teĪ
zaáadunku, wyáadunku i skáadowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenĊ nabycia
skáadnika aktywów. Koszt wytworzenia skáadnika Ğrodków trwaáych oraz Ğrodków trwaáych w budowie obejmuje ogóá
kosztów poniesionych przez jednostkĊ w okresie jego budowy, montaĪu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia
przyjĊcia takiego skáadnika majątkowego do uĪywania (lub do dnia bilansowego, jeĞli skáadnik nie zostaá jeszcze oddany do
uĪywania), w tym równieĪ niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usáug oraz podatek akcyzowy. Koszt
wytworzenia obejmuje równieĪ w przypadkach, gdy jest to wymagane wstĊpny szacunek kosztów demontaĪu i usuniĊcia
skáadników rzeczowych aktywów trwaáych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą Ğrodków trwaáych jako domniemany koszt.
Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych wytwarzane w celu przyszáego wykorzystania jako nieruchomoĞci inwestycyjne
zaliczane są do rzeczowych aktywów trwaáych i wykazywane w oparciu o ich koszt wytworzenia do momentu ukoĔczenia
budowy, kiedy to zostają przeklasyfikowane do nieruchomoĞci inwestycyjnych.
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W przypadku, gdy okreĞlony skáadnik rzeczowych aktywów trwaáych skáada siĊ z odrĊbnych i istotnych czĊĞci skáadowych
o róĪnym okresie uĪytkowania, czĊĞci te są traktowane jako odrĊbne skáadniki aktywów.

(ii)

Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych uĪytkowane na podstawie umów leasingu

Umowy leasingowe, w ramach których Spóáka ponosi praktycznie caáoĞü ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyĞci
wynikające z posiadania skáadników rzeczowych aktywów trwaáych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.
PáatnoĞci z tytuáu umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo w okresie trwania leasingu.

(iii)

Nakáady ponoszone w terminie póĨniejszym

Aktywowaniu podlegają poniesione w póĨniejszym okresie koszty wymienianych czĊĞci skáadnika rzeczowych aktywów
trwaáych, które moĪna wiarygodnie oszacowaü i jest prawdopodobne, Īe Spóáka osiągnie korzyĞci ekonomiczne związane
z wymienianymi skáadnikami rzeczowych aktywów trwaáych. Pozostaáe nakáady są ujmowane na bieĪąco w rachunku
zysków i strat jako koszty.

(iv)

Amortyzacja

Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych, wzglĊdnie ich istotne i odrĊbne czĊĞci skáadowe amortyzowane są metodą liniową
przez okres uĪytkowania przy uwzglĊdnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaĪy netto pozostaáoĞci Ğrodka
trwaáego (wartoĞci rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. Spóáka zakáada poniĪsze okresy uĪytkowania dla
poszczególnych kategorii Ğrodków trwaáych:
Budynki

10 – 40

lat

Urządzenia techniczne i maszyny

4 – 25

lat

Pojazdy

5 – 14

lat

Meble i wyposaĪenie

4 – 25

lat

PoprawnoĞü stosowanych okresów uĪytkowania, metod amortyzacji oraz wartoĞci rezydualnych Ğrodków trwaáych (o ile nie
jest nieznaczna) jest przez SpóákĊ corocznie weryfikowana.

E)

WARTOĝCI NIEMATERIALNE

(i)

Pozostaáe wartoĞci niematerialne

Pozostaáe wartoĞci niematerialne nabyte przez SpóákĊ wykazywane są w oparciu o ich cenĊ nabycia, pomniejszoną
o umorzenie (zob. poniĪej) oraz odpisy aktualizacyjne z tytuáu utraty wartoĞci (zob. Opis waĪniejszych stosowanych zasad
rachunkowoĞci pkt L).
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą wartoĞci niematerialnych i prawnych jako domniemany
koszt.
Wydatki poniesione na wewnĊtrznie wytworzoną wartoĞü firmy lub znaki towarowe ujmowane są w rachunku zysków i strat
w momencie ich poniesienia.

(ii)

Nakáady poniesione w terminie póĨniejszym

PóĨniejsze wydatki na skáadniki istniejących wartoĞci niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiĊkszają
przyszáe korzyĞci ekonomiczne związane z danym skáadnikiem. Pozostaáe nakáady są ujmowane w rachunku zysków i strat
w momencie poniesienia.

(iii)

Amortyzacja

WartoĞci niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagĊ okres ich uĪytkowania chyba, Īe nie jest on
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okreĞlony. WartoĞü firmy i wartoĞci niematerialne z nieokreĞlonym okresem uĪytkowania podlegają testom ze wzglĊdu na
utratĊ wartoĞci na kaĪdy dzieĔ bilansowy. Inne wartoĞci niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostĊpne do
uĪytkowania. Szacunkowy okres uĪytkowania jest nastĊpujący:
Patenty i znaki towarowe

2 lata

Oprogramowanie

2 lata

(iv)

Prawa do emisji CO2

Prawa do emisji przyznane nieodpáatnie w Krajowym Planie Rozdziaáu jak równieĪ prawa zakupione stanowią wartoĞci
niematerialne i prawne z tym, Īe prawa otrzymane nieodpáatnie ujmowane są w wartoĞci zerowej natomiast prawa nabyte
w cenie zakupu.
Rezerwa na rzeczywistą emisjĊ CO2 rozpoznana jest w wartoĞci zerowej, pod warunkiem Īe rzeczywista emisja nie
przekracza iloĞci otrzymanych przez SpóákĊ praw do emisji przypadających na dany rok.
Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki praw emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaĪy tych praw.

F)

PRZEDPàATA Z TYTUàU WIECZYSTEGO UĩYTKOWANIA GRUNTÓW

Spóáka ujmuje umowy dotyczące wieczystego uĪytkowania gruntów jako umowy leasingu operacyjnego. W związku z tym,
wszystkie páatnoĞci dokonane w celu nabycia wieczystego uĪytkowania gruntów ujmowane są jako przedpáaty z tytuáu
wieczystego uĪytkowania gruntów. Przedpáaty te podlegają odpisom do rachunku zysków i strat w okresie uĪytkowania
gruntów.

G)

NIERUCHOMOĝCI INWESTYCYJNE

NieruchomoĞci inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytuáu najmu, z tytuáu wzrostu ich wartoĞci
lub z obu przyczyn. Do wyceny po początkowym ujĊciu Spóáka wybraáa model ceny nabycia.
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą nieruchomoĞci inwestycyjnych jako domniemany koszt.
Inwestycje w nieruchomoĞci amortyzowane są metodą liniową. RozpoczĊcie amortyzacji nastĊpuje w nastĊpnym miesiącu po
przyjĊciu inwestycji w nieruchomoĞci do uĪywania.
Szacunkowy okres uĪytkowania jest nastĊpujący:
Budynki

25 – 33 lat

Przychód z tytuáu najmu nieruchomoĞci inwestycyjnej ujmuje siĊ w sposób opisany w dalszej czĊĞci Opisu waĪniejszych
zasad rachunkowoĞci (zob. Opis waĪniejszych stosowanych zasad rachunkowoĞci pkt S).
JeĪeli nieruchomoĞü inwestycyjna zostaje nieruchomoĞcią zajmowaną przez wáaĞciciela, jest przenoszona do rzeczowych
aktywów trwaáych.

H)

INSTRUMENTY FINANSOWE

Elektrownia „Kozienice” S.A. klasyfikuje instrumenty finansowe do nastĊpujących kategorii: aktywa finansowe wycenione
w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat, poĪyczki i naleĪnoĞci, aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci oraz aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy.
Klasyfikacja opiera siĊ na kryterium celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje siĊ na moment początkowego ujĊcia,
a nastĊpnie poddaje siĊ ją weryfikacji na kaĪdy dzieĔ bilansowy, jeĞli jest wymagane lub dopuszczone przez MSR 39.
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(i)

Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat Kategoria ta obejmuje dwie
podkategorie:

-

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Skáadnik aktywów finansowych zalicza siĊ do tej kategorii, jeĪeli
nabyty zostaá przede wszystkim w celu sprzedaĪy w krótkim terminie;

-

aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujĊcia, jako wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat.

Aktywa z tej kategorii zalicza siĊ do aktywów obrotowych, jeĪeli są przeznaczone do obrotu lub oczekuje siĊ ich realizacji
w ciągu 12 miesiĊcy od dnia bilansowego.

(ii)

PoĪyczki i naleĪnoĞci

PoĪyczki i naleĪnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub moĪliwych do
ustalenia páatnoĞciach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Elektrownia „Kozienice” S.A. wydaje
Ğrodki pieniĊĪne, dostarcza towary lub usáugi bezpoĞrednio dáuĪnikowi, bez intencji zaklasyfikowania tych naleĪnoĞci do
przeznaczonych do obrotu.
PoĪyczki i naleĪnoĞci zalicza siĊ do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalnoĞci nie przekracza 12 miesiĊcy od dnia
bilansowego. PoĪyczki i naleĪnoĞci o terminie wymagalnoĞci przekraczającym 12 miesiĊcy od dnia bilansowego zalicza siĊ
do aktywów trwaáych. PoĪyczki i naleĪnoĞci wykazuje siĊ w bilansie w pozycji „naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe naleĪnoĞci”.

(iii)

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe
o ustalonych lub moĪliwych do ustalenia páatnoĞciach i ustalonym terminie wymagalnoĞci, które Elektrownia „Kozienice”
S.A. zamierza i jest w stanie utrzymaü do terminu wymagalnoĞci.
JeĪeli wystĊpują dowody wskazujące na moĪliwoĞü wystąpienia utraty wartoĞci poĪyczek i naleĪnoĞci lub inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoĞci wycenianych w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana
jako róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową aktywów, a wartoĞcią bieĪącą oszacowanych przyszáych przepáywów
pieniĊĪnych zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową
wyliczoną na moment początkowego ujĊcia dla aktywów opartych na staáej stopie procentowej oraz efektywną stopą
procentową ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis
z tytuáu utraty wartoĞci ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu ujmuje siĊ, jeĪeli w kolejnych okresach
utrata wartoĞci ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to moĪe byü przypisane do zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartoĞü bilansowa aktywów finansowych nie moĪe przekraczaü wysokoĞci
zamortyzowanego kosztu, jaki zostaáby ustalony gdyby uprzednio nie ujĊto odpisu z tytuáu utraty wartoĞci. Odwrócenie
odpisu ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.

(iv)

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to niestanowiące instrumentów pochodnych instrumenty finansowe wyznaczone
jako „dostĊpne do sprzedaĪy” albo niezaliczone do Īadnej z pozostaáych kategorii. Do tej kategorii zaliczane są udziaáy
i akcje w jednostkach niepowiązanych.
Transakcje zakupu i sprzedaĪy inwestycji ujmuje siĊ na dzieĔ przeprowadzenia transakcji – tj. na dzieĔ, w którym
Elektrownia „Kozienice” S.A. zobowiązuje siĊ zakupiü lub sprzedaü dany skáadnik aktywów. Inwestycje ujmuje siĊ
początkowo wedáug wartoĞci godziwej powiĊkszonej o koszty transakcyjne, za wyjątkiem inwestycji zaliczanych do
kategorii wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat, które ujmowane są początkowo w wartoĞci
godziwej bez uwzglĊdniania kosztów transakcji.
Inwestycje wyáącza siĊ z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepáywów pieniĊĪnych z ich tytuáu wygasáy lub
prawa te zostaáy przeniesione i Elektrownia „Kozienice” S.A. dokonaáa przeniesienia zasadniczo caáego ryzyka i wszystkich
poĪytków z tytuáu ich wáasnoĞci.
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy wycenia siĊ po początkowym ujĊciu w wartoĞci godziwej. Aktywa finansowe
dostĊpne do sprzedaĪy, jeĪeli nie jest moĪliwe ustalenie ich wartoĞci godziwej, i nie posiadają one ustalonego terminu
wymagalnoĞci, wycenia siĊ w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. NaleĪnoĞci i poĪyczki oraz
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aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci wyceniane są w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Skutki wyceny aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy ujmuje siĊ w kapitale wáasnym, za wyjątkiem odpisów
z tytuáu utraty wartoĞci oraz tych zysków i strat z tytuáu róĪnic kursowych, które powstają dla aktywów pieniĊĪnych.
W momencie usuniĊcia z ksiąg rachunkowych skáadnika aktywów zaliczonego do „dostĊpnych do sprzedaĪy”, áączne
dotychczasowe zyski i straty uprzednio ujĊte w kapitale ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
WartoĞü godziwa inwestycji, dla których istnieje aktywny rynek, wynika z ich bieĪącej ceny zakupu. JeĪeli nie istnieje
aktywny rynek dla aktywów finansowych (lub jeĞli papiery wartoĞciowe są nienotowane), Elektrownia „Kozienice” S.A.
ustala wartoĞü godziwą stosując odpowiednie techniki wyceny, które obejmują wykorzystanie niedawno przeprowadzonych
transakcji na normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych instrumentów, które są w swojej istocie identyczne,
analizĊ zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie
stosowane na rynku, dostosowane do konkretnej sytuacji wystawcy (Emitenta).
Elektrownia „Kozienice” S.A. dokonuje na kaĪdy dzieĔ bilansowy oceny, czy wystĊpują obiektywne dowody na to, Īe
skáadnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciáy wartoĞü.
JeĪeli takie dowody wystĊpują w przypadku aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy, áączne dotychczasowe straty
ujĊte w kapitale – ustalone jako róĪnica pomiĊdzy ceną nabycia, a aktualną wartoĞcią godziwą, pomniejszone o ewentualne
straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte wczeĞniej w rachunku zysków i strat – wyáącza siĊ z kapitaáu wáasnego i ujmuje
w rachunku zysków i strat. Straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte w rachunku zysków i strat, a dotyczące instrumentów
kapitaáowych nie podlegają odwróceniu w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Odwrócenie straty z tytuáu utraty
wartoĞci dáuĪnych instrumentów finansowych ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, jeĪeli w kolejnych okresach, po ujĊciu
odpisu, wartoĞü godziwa tych instrumentów finansowych wzrosáa w wyniku zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu.

I)

NALEĩNOĝCI Z TYTUàU DOSTAW I USàUG ORAZ POZOSTAàE

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe wyceniane są wedáug wartoĞci bieĪącej przewidywanej zapáaty i ujmowane
w okresach póĨniejszych wedáug zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Odpisu z tytuáu utraty wartoĞci naleĪnoĞci dokonuje siĊ, gdy istnieją obiektywne dowody na to, Īe jednostka nie bĊdzie
w stanie otrzymaü wszystkich naleĪnych kwot. KwotĊ odpisu stanowi róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową danego
skáadnika aktywów, a wartoĞcią bieĪącą szacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych, zdyskontowanych wedáug
efektywnej stopy procentowej. Odpis tworzy siĊ w ciĊĪar kosztów w rachunku zysków i strat.

J)

ZAPASY

Skáadniki zapasów wycenia siĊ w cenie nabycia nie wyĪszej od moĪliwej do uzyskania ceny sprzedaĪy netto. MoĪliwa do
uzyskania cena sprzedaĪy netto jest róĪnicą pomiĊdzy szacowaną ceną sprzedaĪy dokonywaną w toku dziaáalnoĞci
gospodarczej, a szacowanymi kosztami wykoĔczenia i kosztami niezbĊdnymi do doprowadzenia sprzedaĪy do skutku.
Cena nabycia obejmuje cenĊ zakupu powiĊkszoną o koszty bezpoĞrednio związane z zakupem i przystosowaniem skáadnika
aktywów do stanu zdatnego do uĪywania.
Koszt zuĪycia odnoszony w ciĊĪar rachunku zysków i strat ustala siĊ:



wĊgiel produkcyjny i mączka wapienna – z zastosowaniem metody Ğredniej waĪonej ceny nabycia,



pozostaáe materiaáy - z zastosowaniem metody „pierwsze przyszáo-pierwsze wyszáo” („FIFO”).

K)

ĝRODKI PIENIĉĩNE I ICH EKWIWALENTY

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty obejmują Ğrodki pieniĊĪne w kasie, depozyty bankowe na Īądanie oraz inne
krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalnoĞci do trzech miesiĊcy oraz o duĪej páynnoĞci.
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L)

ODPISY Z TYTUàU UTRATY WARTOĝCI AKTYWÓW

WartoĞü bilansowa aktywów poddawana jest ocenie na kaĪdy dzieĔ bilansowy w celu stwierdzenia, czy wystĊpują przesáanki
wskazujące na utratĊ ich wartoĞci. W przypadku wystąpienia takich przesáanek Spóáka dokonuje szacunku wartoĞci
odzyskiwalnej poszczególnych aktywów.
WartoĞü odzyskiwalna, wartoĞci niematerialnych o nieokreĞlonym okresie uĪytkowania oraz wartoĞci niematerialnych, które
nie są jeszcze zdatne do uĪytkowania jest szacowana na kaĪdy dzieĔ bilansowy.
Odpis z tytuáu utraty wartoĞci ujmowany jest w momencie, kiedy wartoĞü bilansowa skáadnika aktywów lub oĞrodka
generującego Ğrodki pieniĊĪne przewyĪsza jego wartoĞü odzyskiwalną. Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci ujmowane są
w rachunku zysków i strat.
Utrata wartoĞci oĞrodka generującego Ğrodki pieniĊĪne jest w pierwszej kolejnoĞci ujmowana jako zmniejszenie wartoĞci
bilansowej pozostaáych aktywów tego oĞrodka (grupy oĞrodków) na zasadzie proporcjonalnej.
JeĪeli zmniejszenie wartoĞci godziwej aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy byáo ujmowane bezpoĞrednio
w kapitale z aktualizacji wyceny i powstaną obiektywne przesáanki utraty wartoĞci tego aktywa, skumulowane straty, które
byáy uprzednio ujĊte w kapitale z aktualizacji wyceny, ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, nawet, jeĪeli skáadnik aktywów
finansowych nie zostaá wyáączony z bilansu. Kwota skumulowanych strat z tytuáu utraty wartoĞci ujĊtych w rachunku
zysków i strat stanowi róĪnicĊ pomiĊdzy ceną nabycia a aktualną wartoĞcią godziwą pomniejszoną o ewentualne odpisy
z tytuáu utraty wartoĞci, które zostaáy uprzednio ujĊte w rachunku zysków i strat odnoĞnie danego skáadnika aktywów
finansowych.

(i)

Kalkulacja wartoĞci odzyskiwalnej

WartoĞü odzyskiwalna w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalnoĞci oraz naleĪnoĞci wycenianych
wedáug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) szacowana jest jako wartoĞü bieĪąca przyszáych przepáywów
pieniĊĪnych zdyskontowanych przy uĪyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. NaleĪnoĞci krótkoterminowe nie
podlegają dyskontowaniu.
WartoĞü odzyskiwalna pozostaáych skáadników aktywów definiowana jest jako wiĊksza z ich wartoĞci netto moĪliwej do
uzyskania ze sprzedaĪy oraz ich wartoĞci uĪytkowej. W trakcie dokonywania kalkulacji wartoĞci uĪytkowej przyszáe
przepáywy pieniĊĪne dyskontowane są przy uĪyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną
rynkową ocenĊ wartoĞci pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego skáadnika aktywów.
W przypadku aktywów, które nie generują niezaleĪnych przepáywów pieniĊĪnych wartoĞü uĪytkowa szacowana jest dla
najmniejszego identyfikowalnego oĞrodka generującego Ğrodki pieniĊĪne, do którego dany skáadnik aktywów przynaleĪy.

(ii)

Odwrócenie odpisów z tytuáu utraty wartoĞci

Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci w odniesieniu do papierów wartoĞciowych utrzymywanych do terminu ich wymagalnoĞci lub
naleĪnoĞci wycenianych wg zamortyzowanego kosztu są odwracane, jeĞli póĨniejszy wzrost wartoĞci odzyskiwalnej moĪe
byü obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujĊcia straty z tytuáu utraty wartoĞci.
Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci w odniesieniu do inwestycji w instrumenty kapitaáowe zaklasyfikowane jako dostĊpne do
sprzedaĪy nie są odwracane przez wynik finansowy. JeĪeli wartoĞü godziwa instrumentów dáuĪnych zakwalifikowanych jako
dostĊpne do sprzedaĪy wzroĞnie a jej wzrost moĪe byü obiektywnie przypisany do zdarzenia po ujĊciu utraty wartoĞci to
uprzednio ujĊtą stratĊ z tytuáu utraty wartoĞci odwraca siĊ z kwotą odwrócenia wykazaną w rachunku zysków i strat.
W pozostaáych przypadkach odpis aktualizujący z tytuáu utraty wartoĞci jest odwracany, jeĪeli zmieniáy siĊ szacunki
zastosowane do szacowania wartoĞci odzyskiwalnej.
Odpis z tytuáu utraty wartoĞci odwracany jest tylko do wysokoĞci wartoĞci bilansowej skáadnika aktywów pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne, jaka byáaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytuáu utraty wartoĞci nie zostaá ujĊty.
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M)

KAPITAàY

(i)

Kapitaá podstawowy

Kapitaáem podstawowym Spóáki jest kapitaá zakáadowy wykazywany w wysokoĞci okreĞlonej w statucie i wpisanej
w rejestrze sądowym, skorygowany odpowiednio w celu uwzglĊdniania skutków hiperinflacji.

(ii)

Dywidendy

PáatnoĞü dywidendy na rzecz akcjonariusza ujmuje siĊ jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Spóáki w okresie,
w którym nastąpiáo ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spóáki.
W 2007 roku nastąpiáo wniesienie Spóáki aportem do spóáki ENEA S.A. W konsekwencji Spóáka utraciáa status
jednoosobowej spóáki Skarbu PaĔstwa. W latach ubiegáych oraz w roku 2007 do momentu przeniesienia wáasnoĞci Spóáka
byáa zobowiązana do naliczania obowiązkowej wpáaty z zysku od jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa, która wynosi
15% od zysku brutto ustalonego wedáug zasad statutowych to jest wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia
1994 r. pomniejszonego o naleĪny podatek dochodowy. Wypáaty z zysku traktowane są na równi z páatnoĞciami z tytuáu
dywidend i wykazywane jako odrĊbna pozycja w zestawieniu zmian w kapitale wáasnym oraz w rachunku zysków i strat.

N)

OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE, POĩYCZKI I PAPIERY DàUĩNE

W momencie początkowego ujĊcia kredyty bankowe, poĪyczki i papiery dáuĪne są ujmowane w wartoĞci godziwej,
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poĪyczki.
Po początkowym ujĊciu oprocentowane kredyty, poĪyczki i papiery dáuĪne są nastĊpnie wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

O)

ĝWIADCZENIA PRACOWNICZE

(i)

Program okreĞlonych skáadek

Wszystkie jednostki Spóáki zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania
i odprowadzania skáadek na Ğwiadczenia emerytalne pracowników. ĝwiadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowią program
paĔstwowy oraz mają charakter programu okreĞlonych skáadek. W związku z powyĪszym, zobowiązanie Spóáki za kaĪdy
okres jest szacowane na podstawie kwot skáadek do wniesienia za dany rok.

(ii)

Odprawy emerytalne

Spóáka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów do wypáaty odpraw emerytalnych w wysokoĞci zgodnej
z przepisami kodeksu pracy. Dodatkowo na podstawie Ukáadu Zbiorowego Pracy odprawa emerytalna pracowników Spóáki
zwiĊkszana jest do wysokoĞci, która zaleĪy od dáugoĞci staĪu pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia w Spóáce.
Minimalna wysokoĞü odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzieĔ wypáaty odprawy
emerytalnej. Maksymalna wysokoĞü odprawy emerytalnej moĪe wynieĞü oĞmiokrotnoĞü podstawowego wynagrodzenia
uzyskanego przez pracownika Spóáki w miesiącu przejĞcia na emeryturĊ.
Zobowiązanie Spóáki wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokoĞci przyszáego
wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysokoĞci
przyszáej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartoĞci bieĪącej. StopĊ dyskontową otrzymuje siĊ na
podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu PaĔstwa na dzieĔ bilansowy. Zobowiązanie z tytuáu odpraw
emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu Ğwiadczenia pracy przez danego pracownika.
Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnieĔ
jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywaĔ poziomu
zatrudnienia w przyszáoĞci.
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(iii)

Nagrody jubileuszowe

Spóáka oferuje zatrudnionym pracownikom nagrody jubileuszowe, których wysokoĞü zaleĪy od dáugoĞci staĪu pracy
pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia w Spóáce oraz od wysokoĞci wynagrodzenia pracownika w momencie
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
Zobowiązanie Spóáki wynikające z nagród jubileuszowych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokoĞci przyszáego
wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik nabĊdzie prawo do poszczególnych nagród jubileuszowych oraz
poprzez oszacowanie wysokoĞci przyszáej nagrody jubileuszowej. Nagrody te są dyskontowane do wartoĞci bieĪącej. StopĊ
dyskontową otrzymuje siĊ na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu PaĔstwa na dzieĔ bilansowy. Kalkulacja
jest przeprowadzana przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnieĔ
jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywaĔ poziomu
zatrudnienia w przyszáoĞci.

(iv)

Ekwiwalent energetyczny

Zgodnie z Protokoáem Dodatkowym nr 14 do Ponadzakáadowego Ukáadu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysáu
Energetycznego emeryci i renciĞci oraz osoby pobierające zasiáki i Ğwiadczenia przedemerytalne nabyli z dniem 1 grudnia
2005 r. prawo do ekwiwalentu pieniĊĪnego w wysokoĞci 3000 kWh x 80% ceny energii elektrycznej i skáadnika zmiennego
opáaty przesyáowej oraz 100% wartoĞci opáaty staáej sieciowej i opáaty abonamentowej wg taryfy jednostkowej ogólnie
obowiązującej dla gospodarstw domowych.
Na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. Spóáka rozpoznaáa powyĪsze obciąĪenia jako koszt przeszáego zatrudnienia zgodnie
z MSR 19.96. Zobowiązanie z tego tytuáu, które zostaáo wycenione przy zastosowaniu metod aktuarialnych i pomniejszone
zostaáo o rozpoznane zgodnie z MSR 19.54 i 58 aktywo i wykazywane jest w bilansie áącznie.
Aktywo związane z kosztem przeszáego zatrudnienia amortyzowane jest metodą liniową przez Ğredni okres nabywania
uprawnieĔ do takich ĞwiadczeĔ to jest przez okres 20 lat.

(v)

Odpis na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych na rzecz emerytów

Zgodnie z Ukáadem Zbiorowym Pracy Spóáka naliczając wysokoĞü rocznego odpisu na ZFĝS uwzglĊdnia równieĪ emerytów
uprawnionych do korzystania ze ĞwiadczeĔ funduszu. Zobowiązanie ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego
okresu Ğwiadczenia pracy przez pracowników.
(vi)

PáatnoĞci w formie akcji wáasnych

Pracownicy Spóáki na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji (Ustawa
o Komercjalizacji i Prywatyzacji), są uprawnieni do bezpáatnego nabycia 15% akcji Spóáki. PowyĪsze prawo przysáuguje
tzw. Uprawnionym Pracownikom to jest osobom zatrudnionym w spóáce na dzieĔ komercjalizacji Spóáki (przeksztaácenie
przedsiĊbiorstwa paĔstwowego w jednoosobową spóákĊ Skarbu PaĔstwa) to jest na dzieĔ 1 paĨdziernika 1996 r.,
oraz osobom, które przepracowaáy w przedsiĊbiorstwie paĔstwowym przynajmniej 10 lat oraz osobom speániającym inne
szczególne kryteria, o których mowa artykule 2 ustĊp 5 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Prawo do nieodpáatnego
nabycia akcji powstaje po upáywie trzech miesiĊcy od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach
ogólnych.
Ponadto zgodnie z Ustawą o Komercjalizacji i Prywatyzacji Uprawnieni Pracownicy Elektrownia „Kozienice” S.A.
w momencie wniesienia 100% akcji Spóáki do ENEA S.A. nabyli prawo do pieniĊĪnego ekwiwalentu. Ekwiwalent, któremu
towarzyszy umorzenie przypadających na niego akcji ENEA S.A. posiadanych przez Skarb PaĔstwa, jest wypáacany przez
ENEA S.A.
W 2007 r. w związku z konsolidacją sektora energetycznego zostaáa przyjĊta Ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora elektroenergetycznego (Ustawa z 2007 r.).
PowyĪsza ustawa, miĊdzy innymi, nadaje Uprawnionym Pracownikom spóáki konsolidowanej (Elektrownia
„Kozienice” S.A.) moĪliwoĞü zamiany prawa do ekwiwalentu na prawo do nabycia akcji spóáki konsolidującej (ENEA S.A.).
Zgodnie z MSSF 2 koszt takiego programu powinien byü rozpoznany w okresie, w którym odbywa siĊ Ğwiadczenia pracy
przez Uprawnionych Pracowników. Koszt Ğwiadczenia pracy jest ustalany na DzieĔ Przyznania to jest na dzieĔ, w którym
wszystkie istotne warunki przydziaáu akcji dla pracowników zostaną ustalone.
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Dniem Przyznania prawa do akcji lub ekwiwalentu jest dzieĔ zatwierdzenia przez wáaĞciwego Ministra ustalonej w drodze
porozumienia Zarządu z dziaáającymi w Spóáce związkami zawodowymi liczby akcji przypadających na kaĪdą z grup
Uprawnionych Pracowników. Takie ustalenie odbywa siĊ po wniesieniu akcji „Elektrowni „Kozienice” S.A. aportem do
ENEA S.A. Jednak pomimo, Īe po wniesieniu aportem akcji Elektrowni „Kozienice” S.A. do ENEA S.A. nastąpiáa
przesáanka do ustalenia pomiĊdzy Zarządem Spóáki a Związkami Zawodowymi Spóáki iloĞci akcji przypadających
poszczególnym Uprawnionym Pracownikom, lista taka nie zostaáa sporządzona ani zatwierdzona przez wáaĞciwego Ministra
przed dniem 1 stycznia 2008 r. Nie wystąpiáy zatem przesáanki uznania, Īe DzieĔ Przyznania miaá miejsce w 2007 r.
Uprawnieni Pracownicy Elektrowni „Kozienice” S.A. na podstawie Ustawy z 2007 r. mieli okreĞlony termin do dnia
18 stycznia 2008 r. na záoĪenie oĞwiadczenia o zamiarze zamiany ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji
ENEA S.A. Za podstawĊ do ustalenia kwoty ekwiwalentu jak i kwoty parytetu zamiany ekwiwalentu na akcje ENEA S.A.
przyjmuje siĊ wartoĞü akcji Elektrowni „Kozienice” S.A., po której zostaáy akcje te wniesione na pokrycie podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego ENEA S.A. Wedáug tej wyceny wartoĞü akcji/ekwiwalentu przysáugująca Uprawnionym Pracownikom
Elektrowni „Kozienice” S.A. wynosi 515 milionów záotych.
Podstawową zasadą MSSF 2 PáatnoĞci w formie akcji jest ujmowanie kosztu ĞwiadczeĔ pracowniczych w okresie ich
faktycznego Ğwiadczenia. Prawa do bezpáatnego nabycia akcji wynikające z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji
uchwalonej w 1996 r. miaáy z zaáoĪenia stanowiü rekompensatĊ za Ğwiadczenie pracy przez Uprawnionych Pracowników za
okres przed wejĞciem ustawy w Īycie w szczególnoĞci za okres sprzed 1989 r., kiedy miaáy miejsce zmiany ustrojowe
w Polsce. Zatem koszt programu wynikającego z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji powinien byü rozpoznany
w poprzednich okresach. Koszt powyĪszego programu powinien byü oszacowany na kaĪdy dzieĔ bilansowy od dnia
komercjalizacji Spóáki do Dnia Przyznania, poprzez oszacowanie wartoĞci godziwej akcji na przewidywany DzieĔ
Przyznania. W momencie ustalenia Dnia Przyznania Spóáka weryfikuje wczeĞniejsze szacunki i ustala ostateczny koszt
programu wedáug wartoĞci godziwej akcji ustalonej na DzieĔ Przyznania.
Spóáka rozpoznaáa caákowity koszt programu wedáug wyĪej podanej wartoĞci godziwej akcji Spóáki w korespondencji
z kapitaáem na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE to jest na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. Spóáka uznaáa, iĪ dokonywanie szacunków
dotyczących przewidywanego terminu Dnia Przyznania jak i wartoĞci akcji Spóáki na DzieĔ Przyznania dla 1 stycznia 2005 r.
tj. bilansu otwarcia prezentowanego w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest niepraktyczne i obarczone znacznym
ryzykiem báĊdu, którego skutki ujĊte byáyby w wynikach finansowych za okresy prezentowane w niniejszym sprawozdaniu
finansowym.

PoniĪej prezentowane są podstawowe informacje dotyczące naleĪnego ekwiwalentu Uprawnionym Pracownikom Elektrowni
„Kozienice” S.A.:
3.557



Liczba uprawnionych pracowników



àączna iloĞü akcji Elektrowni „Kozienice” S.A., do których prawa nabyli
Uprawnieni Pracownicy

6.750.000



WartoĞü godziwa akcji Elektrowni „Kozienice” S.A. przyjĊta do wyceny programu

76,28 zá



àączna wartoĞü programu odniesiona w koszty poprzednich okresów

P)

514.920 tys. zá

REZERWY

Rezerwa zostaje ujĊta w przypadku, gdy na Spóáce ciąĪy obowiązek wynikający z przeszáych zdarzeĔ i prawdopodobne jest,
Īe wypeánienie tego obowiązku wiązaü siĊ bĊdzie z wypáywem korzyĞci ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartoĞci
pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszáych
przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych w oparciu o stopĊ przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieĪące szacunki rynkowe
zmian wartoĞci pieniądza w czasie oraz, jeĪeli jest to wáaĞciwe, ryzyko związane z danym skáadnikiem pasywów.

R)

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUàU DOSTAW I USàUG ORAZ POZOSTAàE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania ujmuje siĊ wedáug zamortyzowanego kosztu.
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S)

PRZYCHODY

(i)

Przychody ze sprzedaĪy energii

Przychody ze sprzedaĪy energii wykazuje siĊ w wartoĞci godziwej, zapáaty otrzymanej lub naleĪnej w momencie dostawy
energii do odbiorcy.

(ii)

SprzedaĪ wyrobów gotowych/towarów

Przychody ze sprzedaĪy towarów i wyrobów gotowych są ujmowane w rachunku zysków i strat gdy znaczące ryzyko
i korzyĞci wynikające z ich wáasnoĞci zostaáy przeniesione na kupującego. Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje znaczna
niepewnoĞü co do moĪliwoĞci uzyskania przyszáych korzyĞci ekonomicznych, ustalenia wysokoĞci poniesionych kosztów lub
moĪliwoĞci zwrotu wyrobów gotowych/towarów lub Spóáka pozostaje trwale zaangaĪowana w zarządzanie sprzedanymi
wyrobami gotowymi/towarami.

(iii)

Przychody z tytuáu najmu

Przychody z tytuáu najmu nieruchomoĞci inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez
okres trwania umowy.

(iv)

Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych

Dotacje budĪetowe ujmowane są w bilansie jako przychody przyszáych okresów, jeĞli istnieje wystarczająca pewnoĞü ich
otrzymania oraz Spóáka speáni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot juĪ poniesionych kosztów przez
SpóákĊ są systematycznie ujmowane jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach, w których ponoszone są związane
z nimi koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot kosztów aktywów ujmowanych przez SpóákĊ, są systematycznie,
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych, ujmowane jako pozostaáe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat
przez okres uĪytkowania aktywa.

T)

KOSZTY

(i)

PáatnoĞci z tytuáu leasingu operacyjnego

PáatnoĞci z tytuáu zawartych przez SpóákĊ umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo
przez okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w rachunku zysków i strat áącznie
z kosztami z tytuáu leasingu.

(ii)

PáatnoĞci z tytuáu leasingu finansowego

PáatnoĞci leasingowe są rozdzielane na czĊĞü stanowiącą koszt finansowania oraz czĊĞü zmniejszającą zobowiązanie. CzĊĞü
stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

(iii)

Koszty finansowe netto

Koszty finansowe netto obejmują odsetki páatne z tytuáu zadáuĪenia ustalone w oparciu o efektywną stopĊ procentową,
odsetki naleĪne z tytuáu zainwestowanych przez SpóákĊ Ğrodków pieniĊĪnych, naleĪne dywidendy, zyski i straty z tytuáu
róĪnic kursowych oraz zyski i straty dotyczące instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków
i strat.
Koszty poĪyczek i kredytów, w tym róĪnice kursowe powstaáe w wyniku zaciągniĊcia poĪyczek i kredytów w walucie obcej
ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
Przychody z tytuáu odsetek wykazuje siĊ w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriaáowej, przy zastosowaniu metody
efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytuáu dywidend ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat w momencie, kiedy Spóáka
nabywa prawa do jej otrzymania. CzĊĞü opáaty z tytuáu leasingu finansowego stanowiąca koszt finansowania, wykazuje siĊ
w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
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U)

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje czĊĞü bieĪącą i czĊĞü odroczoną. Podatek dochodowy
ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpoĞrednio
z kapitaáem wáasnym. Wówczas ujmuje siĊ go w kapitale wáasnym.
Podatek bieĪący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytuáu opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy
zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzieĔ bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegáych.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o róĪnice przejĞciowe
pomiĊdzy wartoĞcią aktywów i zobowiązaĔ szacowaną dla celów ksiĊgowych a ich wartoĞcią szacowaną dla celów
podatkowych. Rezerwy nie tworzy siĊ na nastĊpujące róĪnice przejĞciowe: początkowe ujĊcie aktywów lub pasywów, które
nie wpáywają ani na zysk ksiĊgowy ani na dochód do opodatkowania, róĪnice związane z inwestycjami w jednostkach
zaleĪnych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, Īe zostaną one zrealizowane w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci.
UjĊta kwota podatku odroczonego opiera siĊ na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartoĞci bilansowej aktywów
i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzieĔ bilansowy.
Aktywa z tytuáu podatku odroczonego są ujmowane do wysokoĞci, do której jest prawdopodobne, iĪ osiągniĊty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizacjĊ aktywa z tytuáu podatku odroczonego. Aktywa z tytuáu podatku
odroczonego obniĪa siĊ w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągniĊcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do czĊĞciowego lub caákowitego zrealizowania skáadnika aktywów z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego. Takie obniĪki koryguje siĊ w górĊ, w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do
opodatkowania staje siĊ prawdopodobne.
Kompensaty aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego dokonuje siĊ, gdy istnieje moĪliwy do wyegzekwowania tytuá do
przeprowadzenia kompensat naleĪnoĞci i zobowiązaĔ z tyt. bieĪącego podatku dochodowego oraz gdy aktywa i rezerwy z tyt.
podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego naáoĪonego przez tĊ samą wáadzĊ podatkową na tego samego
podatnika.

V)

DZIAàALNOĝû ZANIECHANA ORAZ AKTYWA TRWAàE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAĩY

BezpoĞrednio przed przeklasyfikowaniem do aktywów trwaáych przeznaczonych do sprzedaĪy, wycena aktywów
(lub wszystkich aktywów i zobowiązaĔ stanowiących grupĊ przeznaczoną do zbycia) jest uaktualniana zgodnie
z odpowiednim MSSF UE. NastĊpnie na dzieĔ początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaĪy, aktywa trwaáe lub
grupa przeznaczona do zbycia są ujmowane wedáug niĪszej z wartoĞci bilansowej lub wartoĞci godziwej pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do sprzedaĪy.
Utrata wartoĞci ujĊta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaĪy jest ujmowana w rachunku zysków
i strat, nawet w przypadku, gdy grupa przeznaczona do sprzedaĪy podlegaáa uprzednio przeszacowaniu, którego skutki ujĊto
w kapitale wáasnym. Dotyczy to równieĪ zysków i strat wynikających z póĨniejszej zmiany wartoĞci.
DziaáalnoĞü zaniechana jest czĊĞcią dziaáalnoĞci Spóáki, która stanowi oddzielną znaczną czĊĞü dziaáalnoĞci lub segment
geograficzny lub jest jednostką zaleĪną nabytą wyáącznie w celu odsprzedaĪy.
Klasyfikacja do dziaáalnoĞci zaniechanej dokonuje siĊ w wyniku sprzedaĪy lub w momencie, kiedy dziaáalnoĞü speánia
kryteria zaklasyfikowania do przeznaczonej do sprzedaĪy. Aktywa trwaáe, które mają zostaü wycofane z uĪytkowania, mogą
równieĪ zostaü ujĊte jako dziaáalnoĞü zaniechana.

W)

ZAKàADOWY FUNDUSZ ĝWIADCZEē SOCJALNYCH

Spóáka kompensuje aktywa dotyczące Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych („ZFĝS”) ze swoimi zobowiązaniami
wobec ZFĝS, poniewaĪ aktywa te nie są w peáni kontrolowane przez SpóákĊ.

F-118

196
196
196
196

WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
ZwiĊkszenia z tytuáu zakupu
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Przeniesienie do/z nieruchomoĞci inwestycyjnych
Zbycie/likwidacja
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
ZwiĊkszenia z tytuáu zakupu
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Przeniesienie do/z nieruchomoĞci inwestycyjnych
Zbycie/likwidacja
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

Grunty

196
196

Rzeczowe aktywa trwaáe

F-119
701 560
101 292
(26)
(557)
802 269

689 961
12 642
225
(1 268)
701 560

667 534
22 427
689 961

Budynki
i budowle

2 257 484
145 544
(2 610)
2 400 418

2 191 466
68 084
(2 066)
2 257 484

2 127 848
67 340
(3 722)
2 191 466

Masz yny
i urz ądz e nia

10 352
135
(210)
10 277

10 197
194
(39)
10 352

10 329
(132)
10 197

ĝrodki
transportu

8 832
689
(86)
9 435

8 566
316
(50)
8 832

8 484
128
(46)
8 566

Me ble
i wyposaĪ e nie

203 610
80 588
(255 885)
28 313

130 079
166 254
(92 723)
203 610

49 878
170 677
(90 476)
130 079

ĝrodki trwaáe
w budowie

2 698
(2 006)
692

2 698
2 698

-

Zalicz ki na
Ğrodki trwaáe
w budowie

3 184 732
78 582
(8 225)
(26)
(3 463)
3 251 600

3 030 465
168 952
(11 487)
225
(3 423)
3 184 732

2 864 269
170 677
(581)
(3 900)
3 030 465

Raz e m



WartoĞü brutto rzeczowych aktywów trwaáych
WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
ZwiĊkszenia z tytuáu zakupu
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Przeniesienie do/z nieruchomoĞci inwestycyjnych
Zbycie/ likwidacja
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

1.

Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Elektrownia Kozienice S.A.



-

Umorzenie
Umorzenie na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
Amortyzacja za okres
Zbycie/liwidacja
Umorzenie na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

Umorzenie na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
Amortyzacja za okres
Zbycie/likwidacja
Umorzenie na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

Umorzenie na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Amortyzacja za okres
Zbycie/likwidacja
Umorzenie na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

Grunty

F-120
71 565
41 234
(89)
112 710

345 377
177 898
(614)
522 661

174 747
172 174
(1 544)
345 377

176 108
(1 361)
174 747

Maszyny
i urządzenia

1 791
896
(190)
2 497

913
899
(21)
1 791

1 045
(132)
913

1 625
838
(43)
2 420

838
821
(34)
1 625

873
(35)
838

-

-

-

-

-

-

Zaliczki na
ĝrodki
Meble ĝrodki trwaáe
Ğrodki trwaáe
transportu i wyposaĪenie
w budowie
w budowie

420 358
220 866
(936)
640 288

211 638
210 368
(1 648)
420 358

213 166
(1 528)
211 638

Razem



35 140
36 474
(49)
71 565

35 140
35 140

Budynki
i budowle

Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Elektrownia Kozienice S.A.



196
196
196
196

Na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

Na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

629 995
689 559

654 821
629 995

667 534
654 821

Budynki
i budowle

F-121

8 561
7 780

9 284
8 561

10 329
9 284

ĝrodki
transportu

7 207
7 015

7 728
7 207

8 484
7 728

Me ble
i wyposaĪ e nie

203 610
28 313

130 079
203 610

49 878
130 079

ĝrodki trwaáe
w budowie

2 698
692

2 698

-

Zalicz ki na
Ğrodki trwaáe
w budowie

2 864 269
2 818 827

Raz e m

2 764 374
2 611 312

2 818 827
2 764 374

W celu upewnienia siĊ, Īe wycena rzeczowych aktywów trwaáych do wartoĞci godziwej przeprowadzona na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. to jest na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE
dla celów sporządzenia sprawozdaĔ finansowych zgodnie z MSSF UE jest nie wyĪsza od wartoĞci uĪytkowej Spóáka przeprowadziáa test na utratĊ wartoĞci. Test na utratĊ
wartoĞci zostaá równieĪ przeprowadzony na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku w związku ze spodziewanym wzrostem ograniczeĔ w zakresie redukcji emisji CO2, który moĪe
w sposób istotny wpáynąü na rentownoĞü dziaáalnoĞci. Przeprowadzenie tych testów wymagaáo przyjĊcia szeregu zaáoĪeĔ. Jednym z kluczowych zaáoĪeĔ byáo uwzglĊdnienie
wzrostu rentownoĞci sprzedaĪy, który wynika m.in. ze spodziewanego przyrostu cen energii elektrycznej jak równieĪ z uwzglĊdnienia zniesienia do roku 2011 podatku
akcyzowego, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu cen energii. W ocenie Zarządu, przyszáe zmiany cen energii elektrycznej (w przypadku istotnie róĪnym
od zaáoĪonych) mogą wpáynąü na poprawnoĞü przeprowadzonych analiz. Na podstawie powyĪszych testów nie stwierdzono na dzieĔ 1 stycznia 2005 roku oraz na dzieĔ
31 grudnia 2007 roku trwaáej utraty wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych.

1 912 107
1 877 757

2 016 719
1 912 107

2 127 848
2 016 719

Masz yny
i urz ądz e nia



Zabezpieczenia ustanowione na Ğrodkach trwaáych zostaáy wykazane w nocie 6.

196
196

WartoĞü netto rzeczowych aktywów trwaáych
Na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

Grunty

Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Elektrownia Kozienice S.A.



Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

2.

WartoĞci niematerialne
Koncesje, licencje,
oprogramowanie
komputerowe
i pozostaáe

WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Zbycie
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

8 345
581
8 926

WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Zbycie
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

8 926
11 487
20 413

WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Zbycie
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

20 413
8 225
28 638

Skumulowana amortyzacja
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

1 417
1 417

Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

1 417
2 022
3 439

Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

3 439
3 453
6 892

WartoĞü netto wartoĞci niematerialnych i prawnych
Na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2005 r.

8 345
7 509

Na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2006 r.

7 509
16 974

Na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

16 974
21 746

WartoĞci niematerialne nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.

F-122

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

3.

NieruchomoĞci inwestycyjne
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

4 813

5 038

5 038

26
4 839

(225)
4 813

5 038

WartoĞü umorzenia na początek okresu
Umorzenie za okres

341
166

176
165

176

WartoĞü umorzenia na koniec okresu

507

341

176

4 472
4 332

4 862
4 472

5 038
4 862

WartoĞü brutto na początek okresu
Nabycie
Przeniesienie z / do rzeczowych aktywów trwaáych
WartoĞü brutto na koniec okresu

WartoĞü netto na początek okresu
WartoĞü netto na koniec okresu

NieruchomoĞci inwestycyjne skáadają siĊ gáównie z obiektów magazynowych i biur.
Spóáka nie ustala wartoĞci godziwej nieruchomoĞci inwestycyjnych na poszczególne dni bilansowe.
NieruchomoĞci inwestycyjne nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.

4.

Aktywa finansowe

Pozostaáe inwestycje finansowe (dáugoterminowe)
Instrumenty kapitaáowe dostĊpne do sprzedaĪy

Inwestycje finansowe (krótkoterminowe)
DáuĪne papiery wartoĞciowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
Inne aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

5.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

6 344
6 344

6 968
6 968

6 968
6 968

49 323
49 323

115 669
237 059
352 728

82 361
286 019
368 380

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

133 245
67
61
994
134 367

175 567
48
1 159
176 774

174 288
6 112
75
1 231
1 182
182 888

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
NaleĪnoĞci z tytuáu podatków
Inne naleĪnoĞci krótkoterminowe
Dochodzone na drodze sądowej
Przedpáaty

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
Zabezpieczenia ustanowione na naleĪnoĞciach zostaáy wykazane w nocie 6.

F-123

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug i pozostaáych naleĪnoĞci:

Odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci na początek okresu
ZwiĊkszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku
Wykorzystanie odpisów aktualizujących w ciągu roku
Odwrócenie odpisów aktualizujących w ciągu roku
Odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci na koniec okresu

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

30 176
3 641
(1 676)
(10 536)
21 605

15 346
26 435
(11 603)
(2)
30 176

23 265
6 489
(14 408)
15 346

Przedpáaty

Ubezpieczenie majątku
Prenumeraty czasopism

6.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

782
212
994

770
389
1 159

1 004
178
1 182

Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Spóáki

Stan na dzieĔ 31.12.2007

Tytuá z abe z pie cz nia

kredyt dáugoterminowy
poĪyczka dáugoterminowa

kredyt dáugoterminowy

kredyt dáugoterminowy

Podmiot na rz e cz
Kwota kre dytu
Rodz aj z abe z pie cz e nia które go ustanowiono
i poĪ ycz ki na
z abe z pie cz nie
31.12.2007 w tys. z á
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych
(48.000 tys zá)
cesja wierzytelnoĞci
(27.907 tys zá)

BOĝ S.A.
NFOĝiGW

jako zabezpieczenie
umowy o udzielenie
Gwarancji Skarbu PaĔstwa:
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 144.065 tys zá
oraz 16 weksli in blanco
Nordic Bank
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 244.315 tys zá +
cesja wierzytelnoĞci do
wysokoĞci zobowiązania
PKO BP

suma:
Zabe z pie cz e nia raz e m
hipoteka

-

zastaw

436 380

cesja

118 928

weksel

856

15.06.2008r.

27 907

30.06.2011r.

94 486

26.11.2014r.

91 021

31.12.2012r.

214 270
649 794

94 486

F-124

O kre s na jaki
z ostaáo
ustanowione
z abe z pie cz e nie

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Stan na dzieĔ 31.12.2006

Tytuá z abe z pie cz nia

kredyt konsorcjalny

kredyt
poĪyczka

kredyt

kredyt

Kwota kre dytu
Podmiot na rz e cz
i poĪ ycz ki na
Rodz aj z abe z pie cz e nia które go ustanowiono
31.12.2006 w tys. z á
z abe z pie cz nie
hipoteka zwykáa na
nieruchomoĞciach w
ĝwierĪu Górnym
wynosząca 417.000 tys zá
+ cesja wierzytelnoĞci do
wysokoĞci zobowiązania
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 52.290 tys zá
cesja wierzytelnoĞci
(35.907 tys zá)
jako zabezpieczenie
umowy o udzielenie
Gwarancji Skarbu PaĔstwa:
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 172.995 tys zá
oraz 16 weksli in blanco
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 264.687 tys zá +
cesja wierzytelnoĞci do
wysokoĞci zobowiązania

214 367

24.12.2006r.

BOĝ S.A.

7 956

15.06.2008r.

NFOĝiGW

35 907

30.06.2007r.

Nordic Bank

116 748

26.11.2014r.

PKO BP

109 225

31.12.2012r.

Konsorcjum PBK S.A.

suma:
Zabe z pie cz e nia raz e m

484 203
1 383 219

hipoteka

417 000

zastaw

489 972

cesja

359 499

weksle

116 748

O kre s na jaki
z ostaáo
ustanowione
z abe z pie cz e nie

F-125

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Stan na dzieĔ 31.12.2005

Tytuá z abe z pie cz nia

Kwota kre dytu
Podmiot na rz e cz
i poĪ ycz ki na
Rodz aj z abe z pie cz e nia które go ustanowiono
z abe z pie cz nie
31.12.2005 w tys. z á

poĪyczka

hipoteka zwykáa na
nieruchomoĞciach w
ĝwierĪu Górnym
wynosząca 417.000 tys zá
+ cesja wierzytelnoĞci do
wysokoĞci zobowiązania.
Konsorcjum PBK S.A.
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych na
kwotĊ 56.522 tys zá
BOĝ S.A.
cesja wierzytelnoĞci
(43.907 tys. zá)
NFOĝiGW

poĪyczka

weksel oraz gwarancja
udzielona przez Bank
Handlowy S.A. której
zabezpieczeniem jest
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 62.715 tys zá

kredyt konsorcjalny

kredyt

kredyt

kredyt

jako zabezpieczenie
umowy o udzielenie
Gwarancji Skarbu PaĔstwa
16 weksli in blanco
(118.564 tys zá)
sądowy zastaw rejestrowy
na Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci 285.058 tys zá +
cesja wierzytelnoĞci do
wysokoĞci zobowiązania

250 765

24.12.2006r.

15 056

15.06.2008r.

43 907

30.06.2011r.

5 052

20.12.2006r.

Nordic Bank

118 925

26.11.2014r.

PKO BP

127 430

NFOĝiGW

suma:
Zabe z pie cz e nia raz e m

561 135
1 367 013

hipoteka

417 000

zastaw

404 295

cesja

422 102

weksle

123 616

O kre s na jaki
z ostaáo
ustanowione
z abe z pie cz e nie
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

7.

Zapasy

31.12.2007
Materiaáy
Towary
Zapasy razem (netto)

31.12.2006

96 399
1 155
97 554

126 982
126 982

31.12.2005
106 286
106 286

Odpisy aktualizujace wartoĞü zapasów:
31.12.2007
Odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów na początek okresu
Utworzenie odpisów aktualizujących w ciągu roku
Odwrócenie odpisów aktualizujących w ciągu roku
Odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów na koniec okresu

31.12.2006

3 591
(235)
3 356

367
3 224
3 591

31.12.2005
479
350
(462)
367

Zapasy nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.

8.

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

ĝrodki pieniĊĪne w kasie
ĝrodki pieniĊĪne na rachunkach bankowych
Lokaty krótkoterminowe

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

28
19 574
391 416
411 018

60
16 812
148 413
165 285

51
37 170
139 016
176 237

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

9.

Kapitaá wáasny

Seria akcji

31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005

Seria "A"
Seria "A"
Seria "A"

Liczba akcji
(w tysiącach)

WartoĞü
nominalna
1 akcji
w záotych

Kapitaá
podstawowy

Kapitaá
podstawowy
skorygowany
o efekt
hiperinflacji

45 000
45 000
45 000

10
10
10

450 000
450 000
450 000

468 241
468 241
468 241

31.12.2007
450 000
18 241
468 241
514 920
1 460 726
2 443 887

31.12.2006
450 000
18 241
468 241
514 920
1 461 685
2 444 846

31.12.2005
450 000
18 241
468 241
514 920
1 460 657
2 443 818

Kapitaá podstawowy
Kapitaá podstawowy z tytuáu przeszacowania hiperinflacji
Kapitaá podstawowy razem
Kapitaá związany páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Kapitaá wáasny razem

Na skutek umowy z dnia 10 paĨdziernika 2007 r. o wniesieniu przez Skarb PaĔstwa 100% akcji Spóáki na pokrycie
podniesienia kapitaáu ENEA S.A., na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. jedynym akcjonariuszem Elektrowni „Kozienice” S.A. byáa
ENEA S.A. posiadająca 45 000 000 akcji, to jest 100% udziaáu w jego kapitale. Tym samym na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
ENEA S.A. wykonywaáa wszelkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2006 r. jedynym akcjonariuszem Spóáki byá Skarb PaĔstwa.
W dysponowaniu zyskami zatrzymanymi wystĊpują ograniczenia dotyczące wypáaty dywidendy wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 347 i art. 348 Kodeksu Spóáek Handlowych, jak równieĪ wprowadzone zapisami
statutu Spóáki. WysokoĞü kwoty zatrzymanych zysków do podziaáu miĊdzy akcjonariuszy nie moĪe przekraczaü zysku
za ostatni rok obrotowy, powiĊkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegáych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
z zysku kapitaáów zapasowego i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy oraz pomniejszonego
o niepokryte straty, akcje wáasne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny byü przeznaczone z zysku
za ostatni rok obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe.
Podstawą do wypáaty dywidendy jest statutowe sprawozdanie finansowe Spóáki, które za lata 2005, 2006, 2007 oraz
wczeĞniejsze okresy zostaáo sporządzone wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
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10.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

142 571
82 661
7 797
7 400
240 429

123 130
86 061
27 379
7 400
10 096
254 066

110 961
99 808
7 583
7 400
26 224
251 976

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug
Zobowiązania z tytuáu podatków i ubezpieczeĔ spoáecznych
Pozostaáe zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwa na zobowiązania do PKP Cargo

11.

Kredyty i poĪyczki i inne zewnĊtrzne Ĩródáa finansowania

Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Spóáki z tytuáu kredytów, poĪyczek oraz innych instrumentów dáuĪnych. Informacje
odnoĞnie ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, na jakie naraĪona jest Spóáka opisane są w analizie wraĪliwoĞci.
Zabezpieczenia ustanowione na majątku Spóáki w związku z zaciągniĊtymi kredytami są opisane w nocie 6.

Zobowiązania dáugoterminowe
Kredyty i poĪyczki zabezpieczone na majątku Spóáki

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

173 295
173 295

409 073
409 073

486 020
486 020

40 489

74 631

74 754

486
40 975

499
75 130

361
75 115

Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowa czĊĞü kredytów i poĪyczek
zabezpieczonych na majątku Spóáki
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek
bez ustanowionych zabezpieczeĔ

Harmonogram spáat kredytów i poĪyczek
31.12.2005
Kredyty i poĪyczki

31.12.2006
Kredyty i poĪyczki

31.12.2007
Kredyty i poĪyczki

Razem

do 1 roku

1-2 lata

2-5 lat

> 5 lat

(561 135)
(561 135)

(75 115)
(75 115)

(104 562)
(104 562)

(204 318)
(204 318)

(177 140)
(177 140)

Razem

do 1 roku

1-2 lata

2-5 lat

> 5 lat

(484 203)
(484 203)

(75 130)
(75 130)

(82 919)
(82 919)

(183 970)
(183 970)

(142 184)
(142 184)

Razem

do 1 roku

1-2 lata

2-5 lat

> 5 lat

(214 270)
(214 270)

(40 975)
(40 975)

(39 633)
(39 633)

(106 805)
(106 805)

(26 857)
(26 857)
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12.

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i nieodpáatnie otrzymanych Ğrodków trwaáych

31.12.2007
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych
w tym:
czĊĞü dáugoterminowa
czĊĞü krótkoterminowa

31.12.2006

31.12.2005

7 957

-

-

7 178
779
7 957

-

-

Dotacje rządowe
W roku 2007 Spóáka otrzymaáa 2 dotacje z Ekofunduszu w wysokoĞci 4.497 tys. zá oraz 3.985 tys. zá i zostaáy przeznaczone
na: instalacje wspóáspalania biomasy w blokach 200 MW oraz modernizacjĊ elektrofiltrów na bloku energetycznym nr 2.
Otrzymane dotacje wykazane są w przychodach przyszáych okresów i są odpisywane w pozostaáe przychody operacyjne
w okresie amortyzacji Ğrodków trwaáych, których dotyczy (czyli odpowiednio na 20 oraz 10 lat).

13.

Instrumenty finansowe

DziaáalnoĞü Spóáki podlega nastĊpującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:



ryzyko kredytowe,



ryzyko páynnoĞci finansowej,



ryzyko rynkowe,



ryzyko walutowe,



ryzyko stóp procentowych.

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Spóáki na kaĪdy rodzaj ryzyka wskazanego powyĪej a takĪe opisuje cele,
politykĊ oraz procedury związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitaáami. Ujawnienia danych liczbowych zostaáy zawarte
w niniejszym sprawozdaniu finansowym. OdpowiedzialnoĞü za wyznaczenie oraz wypeánianie polityki zarządzaniem
ryzykiem ponosi zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A. Zarządzanie ryzykiem prowadzone jest jako proces ciągáy w sposób,
który nie jest caákowicie sformalizowany. Elektrownia „Kozienice” S.A. poddaje ryzyka ciągáej analizie z punktu widzenia
oddziaáywania Ğrodowiska zewnĊtrznego oraz zmian w swoich strukturach i dziaáalnoĞci. Na tej podstawie podejmuje
dziaáania zmierzające do ograniczenia ryzyka. SáuĪy temu podnoszenie ĞwiadomoĞci pracowników w zakresie moĪliwoĞci
powstania i oddziaáywania ryzyka z punktu widzenia dziaáalnoĞci jednostki organizacyjnej.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez SpóákĊ strat finansowych na skutek niewypeánienia przez klienta lub
kontrahenta bĊdącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązaĔ.
Zarząd stosuje politykĊ kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieĪąco. Ocena
wiarygodnoĞci kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyĪej
okreĞlonej kwoty. Spóáka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów
finansowych.
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PoniĪsza tabela przedstawia maksymalną ekspozycjĊ Elektrownia „Kozienice” S.A. na ryzyko kredytowe:
31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

31.12.2006
WartoĞü
bilansowa

31.12.2005
WartoĞü
bilansowa

6 344

6 968

6 968

49 323

115 669

82 361

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

134 367
411 018

237 059
176 774
165 285

286 019
182 888
176 237

Razem

601 052

701 755

734 473

Dáugoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
(udziaáy i akcje w jednostkach niepowiązanych)

DáuĪne papiery wartoĞciowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
Inne aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci

Spóáka dokonuje inwestycji finansowych:



krótkoterminowych – obejmujących gáównie lokaty bankowe i krótkoterminowe papiery wartoĞciowe



dáugoterminowych – akcje i udziaáy w podmiotach zewnĊtrznych. Spóáka prowadzi w tym zakresie staáy nadzór
wáaĞcicielski, którego celem jest przyrost wartoĞci inwestycji i minimalizacja związanego z nim ryzyka.

Ryzyko utraty páynnoĞci
Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku moĪliwoĞci spáaty przez ElektrowniĊ „Kozienice” S.A.
jej zobowiązaĔ finansowych w momencie ich wymagalnoĞci.
Polityka zarządzania ryzykiem utraty páynnoĞci finansowej polega na zapewnieniu Ğrodków finansowych niezbĊdnych do
wywiązywania siĊ ze zobowiązaĔ finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych Ĩródeá
finansowania.
Zarządzanie páynnoĞcią koncentruje siĊ na szczegóáowej analizie spáywu naleĪnoĞci, bieĪącym monitoringu rachunków
bankowych jak równieĪ bieĪącej koncentracji Ğrodków pieniĊĪnych. Spóáka podejmuje dziaáania zmierzające do skrócenia
okresu spáywu naleĪnoĞci oraz jednoczesnego wydáuĪenia okresu regulowania zobowiązaĔ a tym samym powstaáe nadwyĪki
finansowe lokuje w aktywa finansowe krótkoterminowe w formie lokat terminowych.
Staáe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Spóáki pozwala na stwierdzenie,
Īe ryzyko utraty páynnoĞci finansowej utrzymuje siĊ na poziomie minimalnym.
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Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz
pozostaáe zobowiązania
Kredyty i poĪyczki
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i inne
Razem

(240 429)
(250 547)
411 018
134 367
54 409

254 066
484 203
(165 285)
(176 774)
396 210

(254 066)
(544 987)
165 285
176 774
(456 994)

Niezdyskontowane
WartoĞü
umowne wartoĞci
przepáywów
bilansowa
pieniĊĪnych

240 429
214 271
(411 018)
(134 367)
(90 685)

(25 211)
(25 211)

6 - 12 m-cy

(254 066)
(49 984)
165 285
176 774
38 009

do 6 m-cy

(49 983)
(49 983)

6 - 12 m-cy

na 31 grudnia 2006 r.

(240 429)
(27 071)
411 018
134 367
277 885

do 6 m-cy

na 31 grudnia 2007 r.

(94 202)
(94 202)

1 – 2 lat

(48 705)
(48 705)

1 – 2 lat

(28 598)
(28 598)

(204 450)
(204 450)

(146 368)
(146 368)

2 – 5 lat powyĪej 5 lat

(120 962)
(120 962)

2 – 5 lat powyĪej 5 lat



Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz
pozostaáe zobowiązania
Kredyty i poĪyczki
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i inne
Razem

Niezdyskontowane
umowne wartoĞci
WartoĞü
przepáywów
bilansowa
pieniĊĪnych

PoniĪsze tabele przedstawiają wymagalnoĞü aktywów i zapadalnoĞü zobowiązaĔ finansowych Spóáki:

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)



Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz
pozostaáe zobowiązania
Kredyty i poĪyczki
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i inne
Razem
251 976
561 135
(176 237)
(182 888)
453 986

(251 976)
(641 833)
176 237
182 888
(534 684)

Niezdyskontowane
WartoĞü
umowne wartoĞci
bilansowa
przepáywów
pieniĊĪnych

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

(251 976)
(50 807)
176 237
182 888
56 342

do 6 m-cy

(50 070)
(50 070)

6 - 12 m-cy

na 31 grudnia 2005 r.

(129 520)
(129 520)

1 – 2 lat

(227 350)
(227 350)

(184 086)
(184 086)

2 – 5 lat powyĪej 5 lat




F-133

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest związane z zajĞciem zmian w zakresie popytu, podaĪy oraz cen a takĪe innych czynników, które
wpáyną na wyniki Spóáki lub wartoĞü posiadanych aktywów (takich jak kursy walut zagranicznych, stopy procentowe, cena
kapitaáu). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy
jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
Ryzyko kursowe
PoniĪsze tabele przedstawiają maksymalną ekspozycjĊ spóáki na ryzyko kursowe.
na 31 grudnia 2007 r.

Zabezpieczone kredyty bankowe o zmiennym
oprocentowaniu

WartoĞü
bilansowa

w tym
wartoĞü w walucie obcej wyraĪona
w walucie funkcjonalnej (zá)

(214 270)

(94 486)

na 31 grudnia 2006 r.

Zabezpieczone kredyty bankowe o zmiennym
oprocentowaniu

WartoĞü
bilansowa

w tym
wartoĞü w walucie obcej wyraĪona
w walucie funkcjonalnej (zá)

(484 203)

(116 747)

na 31 grudnia 2005 r.

Zabezpieczone kredyty bankowe o zmiennym
oprocentowaniu

WartoĞü
bilansowa

w tym
wartoĞü w walucie obcej wyraĪona
w walucie funkcjonalnej (zá)

(561 135)

(118 925)
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Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko zmiany stóp procentowych istnieje w stosunku do odsetek i rat kapitaáowych od zaciągniĊtych kredytów jak i od
lokat na rachunkach bankowych. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyĪ obliczana jest na podstawie stawki WIBOR. Ryzyko
wpáywu zmiany stóp procentowych jest niewielkie, poniewaĪ zmiany w oprocentowaniu zarówno aktywów odsetkowych jak
i kredytów są zsynchronizowane zarówno pod wzglĊdem procentu jak i terminu. Elektrownia „Kozienice” S.A. wpáywa na
ryzyko stopy procentowej od kredytów poprzez wybór dogodnego dla Spóáki okresu odsetkowego m.in. od wysokoĞci stawki
WIBOR jak i zdolnoĞci do spáaty zobowiązaĔ. CzĊĞci ryzyk nie moĪna uniknąü, gdyĪ wpáyw na to mają zmiany tendencji
makroekonomicznych.
PoniĪsza tabela przedstawia profil podatnoĞci Spóáki na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentacje aktywów
i zobowiązaĔ finansowych naraĪonych na zmiany stóp procentowych:
31.12.2007
Instrumenty o staáej stopie procentowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Razem
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Razem
W sumie

31.12.2006

31.12.2005

457 476

529 502

566 398

(240 429)

(254 066)

(251 976)

217 047

275 436

314 422

137 232
(214 270)
(77 038)
140 009

165 285
(484 203)
(318 918)
(43 482)

161 108
(561 135)
(400 027)
(85 605)

Efektywne stopy procentowe
W poniĪszych tabelach przedstawiona zostaáa efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązaĔ, od których
naliczane jest oprocentowanie.
na 31 grudnia 2007 r.
Efektywna stopa
WartoĞü
procentowa
bilansowa
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
5,51%
411 018
DáuĪne papiery wartoĞciowe utrzymywane do
terminu wymagalnoĞci
6,08%
49 323
Kredyty i poĪyczki
5,50%
(214 270)
Razem
246 071

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Inne aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
DáuĪne papiery wartoĞciowe utrzymywane do
terminu wymagalnoĞci
Kredyty i poĪyczki
Razem

na 31 grudnia 2006 r.
Efektywna stopa
WartoĞü
procentowa
bilansowa
4,45%
165 285

F-135

3,97%

237 059

4,23%
5,00%

115 669
(484 203)
33 810

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Inne aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
DáuĪne papiery wartoĞciowe utrzymywane do
terminu wymagalnoĞci
Kredyty i poĪyczki
Razem

na 31 grudnia 2005 r.
Efektywna stopa
WartoĞü
procentowa
bilansowa
4,40%
176 237
4,40%

286 019

4,30%
5,01%

82 361
(561 135)
(16 518)

Efektywna stopa procentowa w tabelach powyĪej jest Ğrednią waĪoną stóp procentowych.

Analiza wraĪliwoĞci
Celem Spóáki w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej jest zmniejszenie wpáywu krótkoterminowych wahaĔ na zysk
Spóáki. Jednak utrzymujące siĊ w dáugim okresie zmiany kursów walutowych i stóp procentowych bĊdą miaáy wpáyw na
zysk Spóáki.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. szacuje siĊ, Īe ogólna zmiana stóp procentowych o jeden punkt procentowy spowoduje zmianĊ
zysku Spóáki przed opodatkowaniem o okoáo 2.143 tys. zá (2006: 4.842 tys. zá, 2005: 5.611 tys. zá).
Spóáka szacuje siĊ, Īe na dzieĔ 31.12.2007 r. zmiana kursów walut obcych o jeden grosz spowoduje zmianĊ zysku Spóáki
przed opodatkowaniem o okoáo 945 tys. zá (2006: 1.167 tys. zá, 2005: 1.189 tys. zá).

F-136

F-137

*
49 323
134 367
411 018
215 606
240 429

6 344
49 323
134 367
411 018
214 270
240 429

WartoĞü
godz iwa

31.12.2006

115 669
176 774
165 285
484 203
254 066

237 059

6 968

WartoĞü
bilansowa

115 669
176 774
165 285
485 153
254 066

237 059

*

WartoĞü
godz iwa

31.12.2005

82 361
182 888
176 237
561 135
251 976

286 019

6 968

WartoĞü
bilansowa

82 361
182 888
176 237
562 035
251 976

286 019



Oszacowanie wartoĞci godziwej
PoniĪej zostaáy przedstawione podstawowe metody i zaáoĪenia sáuĪące do oszacowania wartoĞci godziwej instrumentów finansowych przedstawionych w tabeli.
Papiery wartoĞciowe
WartoĞü godziwa papierów wartoĞciowych jest szacowana w oparciu o ich kwotowania rynkowe na dzieĔ bilansowy z pominiĊciem kosztów transakcyjnych.
Oprocentowane kredyty i poĪyczki
WartoĞü godziwa kredytów i poĪyczek jest szacowana na podstawie zdyskontowanych oczekiwanych przyszáych przepáywów kapitaáowych i odsetkowych.
NaleĪnoĞci / zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Przyjmuje siĊ, Īe wartoĞü nominalna naleĪnoĞci / zobowiązaĔ wymagalnych w okresie krótszym niĪ rok odzwierciedla ich wartoĞü godziwą. NaleĪnoĞci / zobowiązania o dáuĪszym terminie
wymagalnoĞci są dyskontowane w celu oszacowania ich wartoĞci godziwej.

wedáug kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci.
Spóáka nie dokonuje kalkulacji wartoĞci godziwej dla tych instrumentów finansowych.

*

WartoĞü
godz iwa

* Spóáka posiada akcje i udziaáy w jednostkach, dla których nie wystĊpują notowania cen rynkowych z aktywnego rynku. Aktywa te są wyceniane

Instrumenty finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
Inne aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
DáuĪne papiery wartoĞciowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Kredyty i poĪyczki
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

WartoĞü
bilansowa

31.12.2007

PoniĪsza tabela zawiera zestawienie wartoĞci godziwych z wartoĞciami bilansowymi:

WartoĞü godziwa

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)



Odroczony podatek dochodowy

F-138

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie

Kompensata aktywa i rezerwy z tyt. podatku dochodowego
odroczonego w ramach Spóáki

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca do
uregulowania po upáywie 12 miesiĊcy
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca do
uregulowania w ciągu 12 miesiĊcy

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie

Kompensata aktywa i rezerwy z tyt. podatku dochodowego
odroczonego w ramach Spóáki

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające do
realizacji po upáywie 12 miesiĊcy
– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające do
realizacji w ciągu 12 miesiĊcy

(44 198)
313 580

27 449
357 778

1 457
325 379
(28 186)
297 193

330 329

323 922

(44 198)
-

29 699
44 198

9 869
28 186
(28 186)
-

14 499

31.12.2006

18 317

31.12.2007

(40 145)
322 990

27 210
363 135

335 925

(40 145)
-

28 141
40 145

12 004

31.12.2005

Aktywa i rezerwĊ z tytuáu odroczonego podatku dochodowego kompensuje siĊ ze sobą, jeĪeli istnieje moĪliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawa do skompensowania bieĪących
aktywów i zobowiązaĔ podatkowych i jeĪeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty, w sprawozdaniu finansowym, wykazuje siĊ
nastĊpujące kwoty:

14.

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)




S tan na 1 stycznia 2005 r. wedáug stawki 19 %
Uznanie/(ObciąĪenie) wyniku finansowego z tyt.
zmiany stanu róĪnic przejĞciowych i straty
podatkowej
S tan na 31 grudnia 2005 r. wedáug stawki 19 %
Uznanie/(ObciąĪenie) wyniku finansowego z tyt.
zmiany stanu róĪnic przejĞciowych i straty
podatkowej
S tan na 31 grudnia 2006 r. wedáug stawki 19 %
Uznanie/(ObciąĪenie) wyniku finansowego z tyt.
zmiany stanu róĪnic przejĞciowych i straty
podatkowej
S tan na 31 grudnia 2007 r. wedáug stawki 19 %

888
12 236

2 851
15 087

(20 445)
-

(1 000)
11 348

1 959
19 356

1 089
20 445

12 348

Rezerwa na
Ğwiadczenia
pracownicze

17 397

Rezerwa na
koszty
sprzedaĪy
energii

F-139
1 164
2 855

1 691
1 691

-

-

Ekwiwalent
energetyczny

75
2 153

295
2 078

316
1 783

1 467

Rezerwa na
skáadowanie
i rek ultywacjĊ

Zmiana stanu aktywów z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzglĊdnieniem ich kompensaty):

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

343
8 091

91
7 748

3 378
7 657

4 279

Pozostaáe

(16 012)
28 186

4 054
44 198

4 653
40 144

35 491

Ogóáem




Stan na 31 grudnia 2005 r. wedáug stawki 19 %
(Uznanie)/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 31 grudnia 2006 r. wedáug stawki 19 %
(Uznanie)/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 31 grudnia 2007 r. wedáug stawki 19 %

Stan na 1 stycznia 2005 r. wedáug stawki 19%
(Uznanie)/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych

RóĪnica w wycenie
Ğrodk ów trwaáych
337 799
(6 032)
331 767
(7 910)
323 857
(9 464)
314 393

Przychód statystyczny
z tytuáu sprzedaĪy
energii elek tryczne
24 610
1 957
26 567
607
27 174
(27 174)
-

Zmiana stanu zobowiązaĔ z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzglĊdnieniem ich kompensaty):

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

4 239
10 986

1 946
6 747

278
4 801

Pozostaáe
4 523

(32 399)
325 379

(5 357)
357 778

(3 797)
363 135

Ogóáem
366 932
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Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

15.

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ emerytalnych i podobnych

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Odprawy emerytalne i rentowe
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

23 338
1 700

18 685
1 193

16 665
1 274

Nagrody jubileuszowe
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

46 418
4 826

37 929
3 706

35 023
4 043

Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii
po przejĞciu na emeryturĊ (ekwiwalent energetyczny)
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

13 816
1 211

7 891
1 008

3 023
104

2 791
99

2 630
94

22 211

21 356

22 924

116 647

94 658

82 653

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych i podobnych
86 595
- czĊĞü dáugoterminowa
30 052
- czĊĞü krótkoterminowa
116
647
Suma

67 296
27 362
94 658

54 318
28 335
82 653

Odpis na ZFĝS dla emerytów
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa
Zobowiązania z tytuáu wynagrodzeĔ
i pozostaáych ĞwiadczeĔ
- czĊĞü krótkoterminowa
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-

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Odprawy
emerytalne
i rentowe

Nagrody
jubileuszowe

Ekwiwalent
energetyczny

Odpis na
ZFĝS dla
emerytów

Razem

18 215
559
(835)
-

41 008
(1 942)

-

2 633
91
-

61 856
650
(835)
(1 942)

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie

17 939
3 248
(1 309)
-

39 066
6 562
(3 993)
-

9 877
(978)
-

2 724
166
-

59 729
19 853
(6 280)
-

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
WartoĞü na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

19 878
5 160
25 038

41 635
9 609
51 244

8 899
7 237
(1 109)
15 027

2 890
237
3 127

73 302
22 243
(1 109)
94 436

CzĊĞü dáugoterminowa
CzĊĞü krótkoterminowa

23 338
1 700
25 038

46 418
4 826
51 244

13 816
1 211
15 027

3 023
104
3 127

86 595
7 841
94 436

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie

Podstawowe szacunki aktuarialne na dzieĔ bilansowy (wyraĪone jako Ğrednia waĪona):

Stopa dyskontowa
Przyszáy wzrost wynagrodzeĔ

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

5,5%
6,0%

5,0%
3,4%

5,5%
3,5%
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Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

16.

Rezerwa na zobowiązania i inne obciąĪenia
Rezerwa na koszt
wydania lub
skáadowania
mieszanki
popioáowo-ĪuĪlowej

Rezerwa na
rekultywacjĊ

Razem

1 513

6 208

7 721

ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie

(18)

1 682
-

1 682
(18)

- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

970
525

7 890
-

8 860
525

1 495

7 890

9 385

861
-

691
-

1 552
-

1 528
828

8 581
-

10 109
828

2 356

8 581

10 937

100
-

734
(438)

834
(438)

1 510
946

8 877
-

10 387
946

2 456

8 877

11 333

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2005 r.

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2006 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa
WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa
WartoĞü na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska
Spóáka po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla i popioáu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu
na fakt, iĪ Spóáka posiada duĪe, niezapeánione obszary skáadowiska przewidywany termin rekultywacji bĊdzie miaá miejsce
w 2060 r. Przyszáe oszacowane koszty rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ
31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5%.

Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo - ĪuĪlowej
W procesie spalania wĊgla Spóáka uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ popioáowo-ĪuĪlową. W związku
z faktem, iĪ Spóáka ponosi koszt wydania mieszanki, Spóáka tworzy odpowiednią rezerwĊ. Przyszáe oszacowane koszty
wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 31 grudnia
2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 5,5%.
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Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

17.

Przychody ze sprzedaĪy

Przychody ze sprzedaĪy energii
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa
Przychody ze sprzedaĪy towarów
Przychody ze sprzedaĪy usáug
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Podatek akcyzowy
Przychody ze sprzedaĪy netto

18.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1 817 733
7 451
63 579
4 024

1 829 322
6 346
238 441
4 254

1 789 988
5 293
56 084
4 179

1 892 787

2 078 363

1 855 544

(229 718)
1 663 069

(246 765)
1 831 598

(225 332)
1 630 212

Koszty wg rodzaju

31.12.2007
Amortyzacja Ğrodków trwaáych, wartoĞci niematerialnych
i nieruchomoĞci inwestycyjnych

31.12.2006

31.12.2005

Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze
- wynagrodzenia
-ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia
ZuĪycie materiaáów i energii
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
- w tym wartoĞü zak upionej energii na potrzeby sprzedaĪy
Usáugi obce
- usáugi przesyáowe
- usáugi transportowe
- pozostaáe usáugi obce
Podatki i opáaty

(224 485)
(202 264)
(149 997)
(52 267)
(1 010 470)
(49 106)
(48 521)
(98 702)
(3 264)
(76 464)
(18 974)
(61 600)

(212 555)
(184 502)
(132 660)
(51 842)
(989 067)
(234 460)
(233 552)
(118 775)
(2 699)
(95 699)
(20 375)
(72 435)

(214 759)
(164 439)
(121 952)
(42 487)
(959 869)
(55 022)
(53 823)
(141 636)
(3 691)
(124 396)
(13 549)
(64 889)

àączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaáów,
sprzedaĪy i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu

(1 646 627)

(1 811 792)

(1 600 614)
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Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

19.

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

Wynagrodzenia
w tym:
BieĪące wynagrodzenia
Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalne
Ubezpieczenia spoáeczne
Skáadki na pracowniczy program emerytalny
Bony i inne formy wynagrodzeĔ
Inne Ğwiadczenia na rzecz pracowników

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

(149 997)

(132 660)

(121 952)

(135 228)
(9 609)
(5 160)
(30 567)
(8 478)
(2 853)
(10 369)
(202 264)

(122 850)
(6 562)
(3 248)
(29 032)
(8 109)
(2 901)
(11 800)
(184 502)

(123 335)
1 942
(559)
(28 571)
(7 942)
(2 803)
(3 171)
(164 439)

Na mocy umowy spoáecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiĊdzy Elektrownią „Kozienice” S.A. a organizacjami
związkowymi pracownikom zatrudnionym w Spóáce na dzieĔ wejĞcia w Īycie umowy przedáuĪono gwarancje zatrudnienia
na kolejne 11 lat tj. do dnia 30 stycznia 2019 roku.

20.

Pozostaáe przychody i koszty operacyjne

Pozostaáe przychody operacyjne
NadwyĪki inwentaryzacyjne
Zarachowane naleĪnoĞci z tyt. reklamacji, kar i odszkodowaĔ
Rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących
Otrzymane odszkodowania
Zwrot kosztów postĊpowaĔ sądowych
Pozostaáe

F-145

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1 245
10 223
644
310
8 566
20 988

37 302
24 670
2
1 061
478
437
63 950

18 242
6 132
6 545
1 975
203
748
33 845

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Pozostaáe koszty operacyjne
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1 449
1 906
2 368
1 071
118
2 875
5 361

6 207
24 922
968
1 117
1 355
1 143
3 225
951

4 622
1 618
2 121
1 318
681
287
5 683

15 148

39 888

16 330

Utworzenie rezerw
Odpis aktualizujący wartoĞü naleĪnoĞci handlowych
Strata na sprzedaĪy/likwidacji Ğrodków trwaáych
Koszty dziaáalnoĞci socjalnej
Koszty sądowe i egzekucyjne
Koszty usuwania szkód
Odpis aktualizujący wartoĞü zapasów
Inne

21.

Przychody finansowe

Odsetki za zwáokĊ
Odsetki od lokat
Pozostaáe odsetki
Dywidendy i udziaáy w zyskach
Pozostaáe
Przychody finansowe razem

22.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

2 635
15 387
11 594
1 212
13 485
44 313

1 612
18 876
3 148
1 056
2 367
27 059

9 783
21 609
6 978
1 787
10 077
50 234

Koszty finansowe

Koszty odsetek
Inne
Koszty finansowe razem

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

(25 156)
(1 729)
(26 885)

(31 279)
(1 264)
(32 543)

(41 754)
(3 819)
(45 573)
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23.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
Nota
Podatek bieĪący
Podatek odroczony
Korekta podatku dochodowego za rok 2003 i 2004
Podatek dochodowy w rachunku zysku i strat

14

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek wyliczony wedáug stawki 19%
Dochody nie podlegające opodatkowaniu
(róĪnice trwaáe x19%)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów (róĪnice trwaáe x19%)
Korekta podatku dochodowego za rok 2003 i 2004
ObciąĪenie wyniku finansowego z tytuáu podatku dochodowego

24.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

(22 686)
16 386
(6 300)

(11 471)
9 410
(5 727)
(7 788)

(19 960)
8 451
(11 509)

37 342
(7 095)

37 415
(7 109)

49 653
(9 434)

3 757

12 385

1 468

(2 962)
(6 300)

(7 337)
(5 727)
(7 788)

(3 543)
(11 509)

Dywidenda

W dniu 27 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrowni „Kozienice” S.A. podjĊáo uchwaáĊ
nr 2 w sprawie podziaáu zysku netto za okres sprawozdawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zgodnie z powyĪszą uchwaáą na dywidendĊ dla Skarbu PaĔstwa przeznaczono 14 230 tys. zá.
W dniu 30 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrowni „Kozienice” podjĊáo uchwaáĊ o podziale wyniku
za okres sprawozdawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., zgodnie z którą na dywidendĊ dla
Skarbu PaĔstwa przeznaczono 16.950 tys. zá.
JednoczeĞnie Spóáka, na mocy „Ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpáatach z zysku przez jednoosobowe spóáki Skarbu
PaĔstwa”, dokonywaáa kwartalnie wpáaty z zysku (definiowanego jako zysk brutto ustalony wedáug Ustawy o rachunkowoĞci
z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. pomniejszony o wartoĞü bieĪącego podatku dochodowego) w wysokoĞci 15%. Z ostatnim dniem
miesiąca, w którym nastąpiáo przeniesienie wáasnoĞci Spóáki tj. wniesienie akcji Spóáki aportem przez Skarb PaĔstwa do
spóáki ENEA S.A. Spóáka nie podlega powyĪszemu obowiązkowi. Spóáka naliczyáa i wykazaáa w sprawozdaniu finansowym
za rok koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r. wypáaty z zysku za okres do koĔca miesiąca listopada, w którym zmiana wáasnoĞci
Spóáki zostaáa wpisana postanowieniem wáaĞciwego sądu rejonowego do KRS (21 listopada 2007 r.). Kwota ostatecznego
zobowiązania z tytuáu obowiązkowych wypáat z zysku zostaáa oszacowana przez SpóákĊ, poniewaĪ do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego Spóáka nie sporządziáa sprawozdania finansowego za rok 2007 wedáug Ustawy
o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.
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25.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spóáka zawiera transakcje z nastĊpującymi podmiotami powiązanymi:



Transakcje zawarte pomiĊdzy Spóáką a Czáonkami Wáadz Spóáki podzieliü naleĪy na trzy kategorie:



wynikające z zawartych umów o pracĊ z Czáonkami Zarządu jednostki oraz dotyczące powoáania na Czáonków
Rady Nadzorczej,



dotyczące udzielonych poĪyczek z ZFĝS dla Czáonków Zarządu oraz Czáonków Rady Nadzorczej, bĊdących,



wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.

Elektrownia „Kozienice” S.A. jako spóáka zaleĪna od Skarbu PaĔstwa do dnia 10 paĨdziernika 2007 r. przeprowadzaáa
równieĪ transakcje z innymi jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa.
Wynagrodzenie kluczowych przedstawicieli kadry kierowniczej Spóáki, ksztaátowaáo siĊ w sposób nastĊpujący:

Zarząd
Rada Nadzorcza

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

555
246
801

903
310
1 213

885
306
1 191

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

482 754
(755)
481 999

459 115
(11)
459 104

421 648
(78)
421 570

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

41 752
(166)
41 586

37 554
37 554

44 162
44 162

Transakcje i rozrachunki z ENEA S.A. (jednostką dominującą od 10 paĨdziernika 2007 r.)
Transakcje

SprzedaĪ
Zakup

Rozrachunki

NaleĪnoĞci
Zobowiązania
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26.

Umowy koncesyjne na Ğwiadczenie usáug publicznych

Spóáka prowadzi podstawową dziaáalnoĞü gospodarczą, tj. wytwarzanie energii i ciepáa, na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki:
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej:



Nr WEE/1271/U/OT-4/98/JG z 12 paĨdziernika 1998 r., z póĨniejszymi zmianami, na wytwarzanie energii elektrycznej.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 12 paĨdziernika 1998 r. na okres do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WEE/11-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie energii elektrycznej w urządzeniach
o áącznej mocy zainstalowanej 2 820 MW.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na obrót energią elektryczną:



Nr OEE/334/1271/W/1/2002/MW z dnia 21 grudnia 2002 r. polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby
odbiorców znajdujących siĊ na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
(Koncesja na okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 1 stycznia 2013 r.)

Koncesja na wytwarzanie ciepáa:



Nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 paĨdziernika 1998r. na wytwarzanie ciepáa skojarzonego z wytwarzaniem
energii elektrycznej w oparciu o spalanie wĊgla kamiennego.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WCC/256-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie ciepáa w kogeneracji
w elektrowni zlokalizowanej w miejscowoĞci ĝwierĪe Górne, o áącznej mocy cieplnej osiągalnej 266 MW.
(od 31sierpnia 2007 r.)
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r., na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na przesyá ciepáa:



Nr PCC/269/1271/U/OT-4/98 z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa wytwarzanego
w skojarzeniu z energią elektryczną w Ĩródle o áącznej mocy cieplnej 105 MWt dwiema sieciami: wodną oraz parową.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr PCC/ 269-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa, wytwarzanego
we wáasnym Ĩródle, dwiema sieciami ciepáowniczymi na terenie miejscowoĞci ĝwierĪe Górne.
(Koncesja za okres od 31 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2025 r.)

Spóáka na bieĪąco realizowaáa zobowiązania naáoĪone postanowieniami koncesji. W wymaganym terminie záoĪono
Prezesowi URE sprawozdanie z wykonania warunków koncesyjnych oraz wniesiono stosowne opáaty.
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27.

Leasing operacyjny

Przyszáe páatnoĞci z tytuáu leasingu operacyjnego, w których Spóáka wystĊpuje jako leasingobiorca (prawo wieczystego
uĪytkowania gruntu).
31.12.2007
do roku
1 do 5 lat
powyĪej 5 lat

28.

564
2 256
43 445
46 265

31.12.2006
564
2 256
44 009
46 829

31.12.2005
564
2 256
44 573
47 393

Przyszáe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na dzieĔ bilansowy

Umowne zobowiązania zaciągniĊte na dzieĔ bilansowy, lecz jeszcze nie ujĊte w bilansie wynoszą:

Nabycie rzeczowych aktywów trwaáych
Nabycie wartoĞci niematerialnych

29.

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

33 043
42
33 085

13 288
13 288

76 234
76 234

ObjaĞnienie dotyczące sezonowoĞci lub cyklicznoĞci dziaáalnoĞci Elektrowni „Kozienice” S.A.

SprzedaĪ energii elektrycznej w ciągu roku podlega wahaniom sezonowym. SprzedaĪ energii znacznie wzrasta w miesiącach
zimowych i spada w miesiącach letnich. UzaleĪnione jest to od temperatury otoczenia oraz dáugoĞci dnia. Zakres tych wahaĔ
wyznaczają niskie temperatury oraz krótsze dni zimą oraz wyĪsze temperatury i dáuĪsze dni latem. SezonowoĞü sprzedaĪy
energii w znacznie wiĊkszym stopniu dotyczy drobnych odbiorców, aniĪeli odbiorców z sektora przemysáowego.

30.

Opis istotnych dokonaĔ i niepowodzeĔ Elektrowni „Kozienice” S.A. w 2005, 2006 i 2007 roku wraz z wykazem
najwaĪniejszych zdarzeĔ ich dotyczących

NajwiĊkszym sukcesem Elektrowni „Kozienice” S.A. w rozpatrywanym okresie byáo zakoĔczenie zadania inwestycyjnegobudowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w latach 2002-2006.
Pozostaáe:



w latach 2002-2006- modernizacja cháodni wentylatorowych (iloĞci ok. 80%, pozostaáe 20% w 2008 r.),



w latach 2006-2007- budowa stacji wspóáspalania biomasy,



w roku 2006 wymiana elektrofiltru na bloku nr 1 (200MW)- o wiĊkszej sprawnoĞci odpylania spalin,



w roku 2007 wymiana elektrofiltru na bloku nr 2 (200MW)- o wiĊkszej sprawnoĞci odpylania,



szereg inwestycji modernizacyjnych.
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31.

Zobowiązania warunkowe

W roku 2006 jeden z dostawców Spóáki - Kopalnia WĊgla Kamiennego „Wujek” - zastrzegá moĪliwoĞü dochodzenia kwot
dotychczas nieuregulowanych, a wynikających z rozliczeĔ nadwyĪek w dostawach wĊgla w latach od 2004 do 2006.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. maksymalna wartoĞü potencjalnego zobowiązania szacowana jest na poziomie 1.871 tysiĊcy
záotych. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego sprawa roszczeĔ nie zostaáa wyjaĞniona.

32.

PostĊpowania toczące siĊ przed sądem, organem wáaĞciwym dla postĊpowania arbitraĪowego lub
organem administracji publicznej

32.1

PostĊpowania toczące siĊ przed sądami powszechnymi

PostĊpowania sądowe z powództwa Spóáki
PostĊpowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa Elektrowni „Kozienice” S.A. dotyczą przede
wszystkim dochodzenia naleĪnoĞci z tytuáu niedotrzymania umów spedycyjnych oraz z tytuáu dostarczania energii
elektrycznej (tzw. sprawy za energiĊ).
Sprawy w toku z powództwa Spóáki:

iloĞü spraw

31.12.2007
13

31.12.2006
14

31.12.2005
7

27 071

26 255

3 727

2 082

1 875

532

áączna kwota sporu
w tys. zá.
Ğrednia wartoĞü
przedmiotu sporu
w tys. zá.

Na dzieĔ 31.grudnia 2007 r. z 13 otwartych spraw 9 o áącznej kwocie sporu równej 15.318 tys. zá toczyáo siĊ przeciwko
CTL Logistics S.A.. Przedmiotem sporu byáa naleĪnoĞü wynikająca z niedotrzymania umów spedycyjnych z tytuáu zapáaty
przewoĨnego dla PKP CARGO S.A. przez CTL Logistics S.A., ujĊta w sprawozdaniu finansowym.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007r. Īadna z tych spraw nie zakoĔczyáa siĊ prawomocnym rozstrzygniĊciem. CTL Logistics S.A.
kaĪdorazowo wnosi sprzeciw do wydanych przez Sąd nakazów zapáaty.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. maksymalny wpáyw na wynik finansowy Grupy Kapitaáowej mają postĊpowania sądowe
przeciw CTL Logistics S.A. Wynik Īadnej z pozostaáych spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego.
Dochodzone na drodze sądowej naleĪnoĞci od CTL Logistics S.A. są w caáoĞci objĊte odpisem aktualizującym na dzieĔ
31 grudnia 2007 r.
PostĊpowania przeciwko Spóáce
PostĊpowania przeciwko Spóáce dotyczą one m.in. kwestii takich jak: roszczenia o opáatĊ przewoĨnego, przywrócenia do
pracy oraz odszkodowania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji przysáugującym pracownikom
w wyniku komercjalizacji Elektrowni „Kozienice” S.A.

F-151

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
(w tysiącach záotych)

Sprawy w toku przeciwko Spóáce:

iloĞü spraw
áączna kwota sporu
w tys. zá.

31.12.2007
3

31.12.2006
1

31.12.2005
3

253

33

5 322

84

33

1 774

Ğrednia wartoĞü
przedmiotu sporu w
tys. zá.

W roku 2005 toczyáo siĊ kilkanaĞcie spraw z powództwa PKP CARGO S.A. przeciwko Elektrowni „Kozienice” S.A.
W sprawach tych PKP CARGO S.A. dochodziáo swoich roszczeĔ o zapáatĊ przewoĨnego od nadawców oraz odbiorcy
przesyáek z wĊglem. Elektrownia „Kozienice” S.A. wszystkie kwoty naleĪne PKP CARGO S.A. uiĞciáa swoim spedytorom –
CLT Logistics S.A. oraz LW Bogdanka S.A. Na 31 grudnia 2005 pozostaáy 3 sprawy w toku z powództwa PKP Cargo S.A
na áączną kwotĊ sporu równą 5.322 tys zá.
W roku 2006 zakoĔczyáy siĊ ostatnie sprawy z powództwa PKP CARGO S.A. Elektrowni „Kozienice” S.A. zmuszona byáa
do zapáaty na rzecz PKP CARGO S.A wszystkich zasądzonych przez sąd kwot.

32.2. PostĊpowania arbitraĪowe
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r. nie toczyáy siĊ Īadne postĊpowania przed organami
wáaĞciwymi dla postĊpowaĔ arbitraĪowych.

33.

Przyszáe wpáywy z tytuáu nieodwoáalnych umów dzierĪawy oraz najmu

31.12.2007
do roku
1 do 5 lat
powyĪej 5 lat

93
335
410
838
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34.

Prawa do emisji CO2

Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. stan praw do emisji dwutlenku wĊgla ksztaátowaá siĊ nastĊpująco:
w tysiącach ton

IloĞü

Prawa do emisji CO2 przypadające na rok 2005
przyznane
wykorzystane
przechodzące do nastĊpnego okresu
Prawa do emisji CO2 przypadające na rok 2006
przeniesione z poprzedniego okresu
przyznane
wykorzystane
zakupione
przechodzące do nastĊpnego okresu
Prawa do emisji CO2 przypadające na rok 2007
przeniesione z poprzedniego okresu
przyznane
wykorzystane
zakupione
sprzedane

10 539
(10 244)
295
295
10 539
(10 847)
260
247
247
10 539
(10 547)
175
(400)
14

Przychody ze sprzedaĪy praw do emisji CO2 w 2007 roku wyniosáy 14 tys. zá (2006: 0 tys. zá). Rozporządzenie Rady
Ministrów dotyczące przyznania limitów dwutlenku wĊgla na lata 2008 – 2012 nie zostaáo jeszcze wydane.

35.

Zatrudnienie

PrzeciĊtne zatrudnienie w Spóáce w roku 2007, 2006 i 2005 ksztaátowaáo siĊ w nastĊpujący sposób:
31.12.2007
Stanowiska robotnicze
Stanowiska nierobotnicze

36.

1 767
540
2 307

31.12.2006
1 790
545
2 335

31.12.2005
1 853
552
2 405

Przeksztaácenie sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF UE

Jak wspomniano wczeĞniej, jest to pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF UE.
Zasady rachunkowoĞci przedstawione w nocie 1 zostaáy zastosowane podczas sporządzania sprawozdaniach finansowych za
lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r. oraz podczas sporządzania bilansu
otwarcia na 1 stycznia 2005 r. wedáug MSSF UE.
Sporządzając bilans otwarcia wedáug MSSF UE, Spóáka dostosowaáa wielkoĞci prezentowane we wczeĞniejszym
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Ustawą o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.. WyjaĞnienie,
w jaki sposób przejĞcie z poprzednich zasad rachunkowoĞci na MSSF UE miaáo wpáyw na sprawozdanie Spóáki zostaáo
przedstawione poniĪej w tabelach.
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Bilans na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
Aktywa
Skutki
Poprz e dnie
prz e jĞcia na
z asady
MSSF UE
rachunkowoĞci
1 stycz nia 2005 r.

Skutki
Poprz e dnie
prz e jĞcia na
z asady
MSSF UE
rachunkowoĞci
31 grudnia 2005 r.

MSSF UE

MSSF UE

Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe
WartoĞci niematerialne
NieruchomoĞci inwestycyjne
Pozostaáe inwestycje
dáugoterminowe
Aktywa z tytuáu odroczonego
podatku dochodowego

1 113 272
2 213
-

1 750 997
6 132
5 038

2 864 269
8 345
5 038

1 098 841
1 014
-

1 719 986
6 495
4 862

2 818 827
7 509
4 862

6 955

-

6 955

6 968

-

6 968

35 633

(35 633)

-

40 344

(40 344)

-

Aktywa trwaáe razem

1 158 073

1 726 534

2 884 607

1 147 167

1 690 999

2 838 166

99 209
381 394

-

99 209
381 394

106 286
368 380

-

106 286
368 380

186 282

(4 613)

181 669

187 541

(4 653)

182 888

176 525

(2 874)

173 651

178 537

(2 300)

176 237

Aktywa obrotowe
Zapasy
Inne inwestycje krótkoterminowe
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
oraz pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem

843 411

(7 487)

835 924

840 744

(6 953)

833 791

2 001 484

1 719 047

3 720 531

1 987 911

1 684 046

3 671 957
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Bilans na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
Pasywa
Poprz e dnie
z asady
rachunkowoĞci

Skutki
prz e jĞcia na
MSSF UE
1 stycz nia 2005r.

MSSF UE

Poprz e dnie
z asady
rachunkowoĞci

Skutki
prz e jĞcia na
MSSF UE
31 grudnia 2005 r.

MSSF UE

Pasywa
Kapitaá wáasny
Kapitaá zakáadowy
Kapitaá związany páatnoĞciami
w formie akcji
Pozostaáe kapitaáy rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitaá wáasny razem

450 000
485 783
47 729
983 512

18 241
514 920
(485 783)
1 393 321
1 440 699

468 241

450 000

514 920
1 441 050
2 424 211

522 072
23 993
996 065

18 241
514 920
(522 072)
1 436 664
1 447 753

468 241
514 920
1 460 657
2 443 818

Zobowiązania
Zobowiązania dáugoterminowe
Zobowiązania z tytuáu kredytów
i poĪyczek
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ
pracowniczych
Przychody przyszáych okresów
z tytuáu dotacji rządowych
Rezerwy
Podatek odroczony
Zobowiązania dáugoterminowe razem

565 501

-

565 501

486 020

-

486 020

68 842

(8 547)

60 295

96 703

(42 385)

54 318

15 722
29 132

(15 722)
7 190
302 308

7 190
331 440

14 800
31 368

(14 800)
8 860
291 622

8 860
322 990

679 197

285 229

964 426

628 891

243 297

872 188

75 097

-

75 097

75 115

-

75 115

229 893
24 613

3 631
(24 081)

233 524
532

259 228
13 543

(7 252)
(13 018)

251 976
525

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytuáu kredytów
i poĪyczek
Zobowiązania z tytuáu dostaw
i usáug oraz pozostaáe
Rezerwy
Zobowiązania z tytyáu ĞwiadczeĔ
pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

9 172

13 569

22 741

15 069

13 266

28 335

338 775

(6 881)

331 894

362 955

(7 004)

355 951

1 017 972

278 348

1 296 320

991 846

236 293

1 228 139

2 001 484

1 719 047

3 720 531

1 987 911

1 684 046

3 671 957
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Rachunek zysków i strat za rok obrotowy koĔczący siĊ dnia 31 grudnia 2005 r.
Efe kt
Sprawoz danie wg
prz e ksz taáce ni a
PSR
na MSSF UE

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Podatek akcyzowy
Przychody ze sprzedaĪy netto
Pozostaáe przychody operacyjne

MSSF UE

1 855 544
1 855 544
35 020

(225 332)
(225 332)
(1 175)

1 855 544
(225 332)
1 630 212
33 845

(1 811 682)

192 618

(1 619 064)

(155 532)
(167 670)
(959 592)
(55 022)
(164 934)
(301 339)
14 550

(59 227)
3 231
(277)
23 298
236 450
(14 550)

(214 759)
(164 439)
(959 869)
(55 022)
(141 636)
(64 889)
-

Pozostaáe koszty rodzajowe
Pozostaáe koszty operacyjne

(8 675)
(13 468)

(2 120)
8 675
(2 862)

(2 120)
(16 330)

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej

78 882

(33 889)

44 993

Przychody finansowe
Koszty finansowe

50 234
(45 574)

-

50 234
(45 574)

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

83 542

(33 889)

49 653

(17 485)

5 975

(11 509)

66 057

(27 914)

38 143

(9 537)

-

(9 537)

56 521

(27 914)

28 607

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej
Amortyzacja Ğrodków trwaáych, wartoĞci
niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze
ZuĪycie materiaáów i energii
WartoĞü sprzedanych towarów
Usáugi obce
Podatki i opáaty
Zmiana stanu produktów
Zysk na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów
trwaáych

Zysk netto przed obowiązkową
wypáatą z zysku
Obowiązkowa wypáata z zysku
na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zysk netto po uwzglĊdnieniu obowiązkowe wypáaty
z zysku
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PoniĪej zaprezentowane są gáówne róĪnice zidentyfikowane i wykazane przez SpóákĊ pomiĊdzy MSSF zatwierdzonym przez
UniĊ Europejską, a zasadami rachunkowoĞci stosowanymi w Polsce („PSR”) dotyczące zmian bilansu otwarcia kapitaáów
wáasnych na dzieĔ 1 stycznia 2005 roku oraz danych w zakresie zysku netto za rok 2005.
Uzgodnienie zysku netto ustalonego wg Ustawy o rachunkowoĞci a MSSF UE
Zysk netto
za rok 2005
56 521

Tytuá korekty
Zysk netto wedáug PSR
Korekta z tytuáu amortyzacji Ğrodków trwaáych, wartoĞci
niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych wycenianych
do wartoĞci godziwej
Podatek odroczony od korekty amortyzacji Ğrodków trwaáych,
wartoĞci niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych
wycenianych do wartoĞci godziwej
Wypáata z zysku na rzecz budĪetu paĔstwa
Podziaá zysku na ZFĝS
Pozostaáe
Zysk netto przed obowiązkową wypáata z zysku wg MSSF UE

(31 747)

6 032
9 537
(2 440)
241
38 144

Uzgodnienie aktywów netto ustalonych wg Ustawy o rachunkowoĞci a MSSF UE
Aktywa netto na
1 stycznia 2005
983 512

Tytuá korekty
Aktywa netto wedáug PSR
Wycena Ğrodków trwaáych, wartoĞci niematerialnych
i nieruchomoĞci inwestycyjnych do wartoĞci godziwej

1 762 167

Aktywa trwaáe
dotyczy poz. bilansu

Podatek odroczony od wyceny Ğrodków trwaáych, wartoĞci
niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych do wartoĞci
godziwej

(337 799)

Zobowiązania
dáugoterminowe
dotyczy poz. bilansu

Korekta kapitaáu podstawowego o efekt hiperinflacji

18 241

Kapitaá wáasny
dotyczy poz. bilansu

Pozostaáe

(1 910)

Zobowiązania
dáugoterminowe
dotyczy poz. bilansu

Aktywa netto wg MSSF UE

2 424 211

Wypáata z zysku na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zwykle podziaáu zysku na cele pracownicze, tj. na zasilenie Zakáadowego
Funduszu ĝwiadczeĔ Pracowniczych. Takie wypáaty są ujmowane w statutowych sprawozdaniach finansowych, podobnie jak
wypáata dywidendy, poprzez zmianĊ w stanie kapitaáu wáasnego. W sprawozdaniu wedáug MSSF UE takie wypáaty zostaáy
zaklasyfikowane jako koszty operacyjne roku, w którym dokonano podziaáu zysku.
WartoĞü godziwa jako domniemany koszt
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą Ğrodków trwaáych, wartoĞci niematerialnych oraz
nieruchomoĞci inwestycyjnych jako domniemany koszt. Spóáka zgodnie z MSSF 1 pkt.19 ustaliáa domniemany koszt
w oparciu o wycenĊ sporządzoną na dzieĔ 1 stycznia 2005 r., czyli na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE.
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37.

Kontrakty dáugoterminowe na sprzedaĪ energii elektrycznej (KDT)

Ze wzglĊdu na fakt uznania przez KomisjĊ Europejską, Īe tego typu kontrakty są niedozwoloną pomocą publiczną, Polski
Parlament przyjąá ustawĊ zmierzającą do likwidacji wyĪej wymienionych kontraktów. Zgodnie z zapisami Ustawy
o zasadach pokrywania kosztów powstaáych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r. Spóáka od 1 kwietnia 2008 roku bĊdzie
uprawniona do otrzymania od Skarbu PaĔstwa rekompensaty z tytuáu ponoszenia kosztów osieroconych wynikających
z przedterminowego rozwiązania kontraktów dáugoterminowych. Maksymalna wartoĞü rekompensat z tytuáu kosztów
osieroconych dla Spóáki zgodnie z Zaáącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku wynosi 623 612 tys. zá na
dzieĔ 1 stycznia 2007 roku.
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Raport z przeglądu Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitaáowej ENEA S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
RAPORT NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA

Dla Zarządu ENEA S.A.
Wprowadzenie
PrzeprowadziliĞmy przegląd zaáączonego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, na które skáada siĊ skonsolidowany bilans
sporządzony na dzieĔ 30 czerwca 2008 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w skonsolidowanym kapitale wáasnym, skonsolidowany rachunek przepáywów pieniĊĪnych za
szeĞciomiesiĊczny okres koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r. oraz opis znaczących zasad rachunkowoĞci
i inne informacje objaĞniające.
OdpowiedzialnoĞü Zarządu
Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentacjĊ tego
Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z wymogami
MiĊdzynarodowego Standardu RachunkowoĞci 34 ĝródroczna sprawozdawczoĞü finansowa, który zostaá
zatwierdzony przez UniĊ Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. W oparciu o przeprowadzony
przegląd, naszym zadaniem byáo przedstawienie wniosku na temat tego Ğródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliĞmy stosownie do postanowieĔ normy nr 4 wykonywania zawodu biegáego
rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu sprawozdaĔ finansowych, wydanej przez Krajową RadĊ
Biegáych Rewidentów oraz MiĊdzynarodowego Standardu Usáug Przeglądu 2410 Przegląd Ğródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezaleĪnego biegáego rewidenta jednostki. Przegląd
obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczególnoĞci od osób odpowiedzialnych za finanse
i ksiĊgowoĞü jednostki oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres
i metoda przeglądu istotnie róĪni siĊ od zakresu badania i nie pozwala na uzyskanie pewnoĞci, Īe
wszystkie istotne zagadnienia mogáyby zostaü zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku peánego
zakresu badania. Dlatego nie moĪemy wyraziü opinii z badania o zaáączonym Ğródrocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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Wniosek
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazaá niczego, co pozwalaáoby sądziü, iĪ zaáączone Ğródroczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. na dzieĔ 30 czerwca
2008 roku oraz jej wyniku finansowego oraz przepáywów pieniĊĪnych za szeĞciomiesiĊczny okres
koĔczący siĊ w tym dniu zgodnie z wymogami MiĊdzynarodowego Standardu RachunkowoĞci 34
ĝródroczna sprawozdawczoĞü finansowa, który zostaá zatwierdzony przez UniĊ Europejską.

.....................................................
Biegáy rewident nr 10176/7521
Michaá Karwatka

.....................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Cháodna 51, 00-867 Warszawa
Biegáy rewident nr 90061/7541
Marek GajdziĔski, Czáonek Zarządu

PoznaĔ, dnia 25 sierpnia 2008 r.
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Niniejsze Ğródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone zgodnie z wymogami
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowany bilans
Na dz ie Ĕ
Nota

30 cz e rwca 2008
(nie z badane )

31 grudnia 2007

7 765 075

7 871 161

AKTYW A
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe

6

UĪytkowanie wieczyste gruntów

13 587

13 366

WartoĞci niematerialne

7

38 860

40 518

NieruchomoĞci inwestycyjne

8

4 249

4 332

wáasnoĞci

9

4 779

5 207

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

10

14 985

14 981

strat

10

1 043

1 379

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

11

900

129

7 843 478

7 951 073

Aktywa obrotowe
Zapasy

13

217 940

149 065

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

11

766 444

715 110

NaleĪnoĞci z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego

501

7 531
3 292

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

10

3 000

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

10

163 543

49 323

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

14

959 234

940 792

2 110 662

1 865 113

9 954 140

9 816 186

Raz e m aktywa
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Na dz ie Ĕ
Nota

KAPITAà WàASNY
Kapitaá wáasny
prz ypadający
dominujące j

na

akcjonariusz y

30 cz e rwca 2008
(nie z badane )

31 grudnia 2007

je dnostki

Kapitaá zakáadowy

15

494 796

494 796

Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną

15

1 794 908

1 801 078

Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji

19

1 144 585

901 110

Zyski zatrzymane

15

3 562 906

3 566 227

6 997 195

6 763 211

Udz iaáy mnie jsz oĞci

15

2 912

3 164

7 000 107

6 766 375

184 376

Raz e m kapitaá wáasny
ZO BO WIĄZANIA
Zobowiąz ania dáugote rminowe
Kredyty i poĪyczki

17

154 473

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania

16

20

19

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego

21

722

453

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych

18

721 798

684 593

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego

22

127 749

170 747

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych

23

422 094

335 766

Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i obciąĪenia

25

9 702

11 236

1 436 558

1 387 190

Zobowiąz ania krótkote rminowe
Kredyty i poĪyczki

17

61 703

69 244

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania

16

780 075

787 702

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego

21

472

296

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych

18

25 815

28 426

11 080

22 945

Zobowiązania z tytuáu bieĪącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych

23

131 346

102 023

Zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji

19

290 878

514 920

Rezerwa na Ğwiadectwa pochodzenia energii

24

127 590

66 638

Rezerwy na pozostaáe zobowiązania i inne obciąĪenia

25

88 516

70 427

1 517 475

1 662 621

Raz e m z obowiąz ania

2 954 033

3 049 811

Raz e m kapitaá wáasny i z obowiąz ania

9 954 140

9 816 186
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(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota
Przychody ze sprzedaĪy

6 mie siĊ cy
z akoĔcz onych
30 cz e rwca
2008
(nie z badane )
3 153 278

Podatek akcyzowy

6 mie siĊ cy
z akoĔcz onych
30 cz e rwca
2007
(nie z badane )
2 544 643

(114 692)

Prz ychody z e sprz e daĪ y ne tto

26

Pozostaáe przychody operacyjne
Amortyzacja

29
27

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

3 038 586
40 709
(322 270)

2 544 643
65 110
(200 392)

27,28

(505 240)

(294 580)

ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów

27

(646 540)

(124 235)

Zakup energii na potrzeby sprzedaĪy

27

(871 203)

(1 339 227)

Usáugi przesyáowe

27

(381 911)

(409 878)

Inne usáugi obce

27

(122 865)

(71 521)

Podatki i opáaty

27

(79 889)

(90 607)

(2 250)

(1 116)

29

(51 287)

(57 510)

95 840

20 687

Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Pozostaáe koszty operacyjne
Zysk ope racyjny
Koszty finansowe

31

(16 214)

Przychody finansowe
Udziaá w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw wáasnoĞci

30

41 633
(428)

Zysk prz e d opodatkowanie m

120 831

Podatek dochodowy

32

Zysk ne tto okre su sprawoz dawcz e go

(6 313)
13 014
(428)
26 960

(29 870)

425 068

90 961

452 028

Z te go:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
przypadający na udziaáy mniejszoĞci
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Liczba akcji zwykáych
Zysk ne tto na akcjĊ (w z á na je dną akcjĊ )

34

Zysk roz wodniony na akcjĊ (w z á na je dną akcjĊ )

91 036

451 908

(75)

120

91 036

451 908

348 220 557

221 594 900

0,26

2,04

0,26

2,04

Skonsolidowany rachunek zysków i strat naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü Ğródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

F-167

F-168

Inne
Stan na 30 cz e rwca 2008 r.
(nie z badane )

146 575

3 562 906

2 912

368 170

368 170

-

-

901 110

901 110

3 088 596

3 496 284

4 965

(352)

(805)

120
120

6 002

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wáasnym naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Inne
Stan na 30 cz e rwca 2007 r.
(niez badane )
221 595

1 144 585

(44 220)

33

1 794 908

92

(269)

(75)

(75)

3 164

Kapitaá z
Kapitaá
nadwyĪki ce ny
Kapitaá
Prz ypadające
z wiąz any z
Zyski
e misyjnej nad
z akáadowy
páatnoĞciami
na udz iaáy
z atrz ymane
wartoĞcią
w formie
mnie jsz oĞci
raz e m
nominalną
akcji
akcji

494 796

(92 806)

Dywidendy

146 575

Prz e sz acowanie kapitaáu
z akáadowe go

146 575

19 433

451 908
451 908

221 595

Kapitaá
z akáadowy
(wartoĞü
nominalna)

348 221

(6 170)

3 566 227

Zysk netto okresu sprawozdawczego
Suma z ysków i strat roz poz nanych w okre sie

Stan na 1 stycz nia 2007 r.

44

Dywidendy

Nota

19
33

Zmiana wartoĞci godziwej programu akcyjnego

19

Zamiana ekwiwalentu pieniĊĪnego na akcje

224 042

901 110

89 485

1 801 078

Suma z ysków i strat roz poz nanych w okre sie

494 796

91 036

146 575

Zysk netto okresu sprawozdawczego

348 221

Prz e sz acowanie kapitaáu
z akáadowe go

Kapitaá z
Kapitaá
nadwyĪ ki ce ny
Kapitaá
z wiąz any z
Przypadające
e misyjne j nad
Zyski
na udz iaáy
z akáadowy
páatnoĞciami
wartoĞcią
z atrz ymane
mnie jsz oĞci
raz e m
w formie
nominalną
akcji
akcji
(1 551)

Nota

Kapitaá
z akáadowy
(wartoĞü
nominalna)

SprzedaĪ aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy

Stan na 1 stycz nia 2008 r.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wáasnym

(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

4 770 529

(352)

(45 025)

452 028
452 028

4 363 878

Raz e m
kapitaá
wáasny

7 000 107

(6 078)

(93 075)

19 433

224 042

89 410

90 961

(1 551)

6 766 375

Raz e m
kapitaá
wáasny
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Skonsolidowany rachunek przepáywów pieniĊĪnych

Nota

6 mie siĊ cy
z akoĔcz onych
30 cz e rwca 2008
(nie z badane )

6 mie siĊ cy
z akoĔcz onych
30 cz e rwca 2007
(nie z badane )

90 961

452 028

29 870
322 270
19 433
2 250
(1 689)

(425 068)
200 392
1 116
(1 290)

(33 855)
8 670
428
(6 516)

(12 284)

340 861

(234 989)

Prz e páywy pie niĊ Ī ne z dz iaáalnoĞci ope racyjne j
Zysk netto okresu sprawozdawczego
Korekty:
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
32
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych
27
Koszty ĞwiadczeĔ z tytuáu páatnoĞci w formie akcji
19
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych aktywów trwaáych
Strata na sprzedaĪy aktywów finansowych
Straty z tytuáu zmian wartoĞci godziwej pozostaáych aktywów
Przychody z tytuáu odsetek
Przychody z tytuáu dywidend
Koszty z tytuáu odsetek
Udziaá w stratach jednostek stowarzyszonych
Zyski z tytuáu róĪnic kursowych na kredytach i poĪyczkach

Podatek dochodowy zapáacony

1 717
428
-

(77 703)

(85 072)

Odsetki otrzymane

23 152

12 104

Odsetki zapáacone

(5 475)

(754)

(68 875)
(36 343)
(50 657)
115 651
34 594
60 952
16 555

(12 496)
75 709
(62 105)
32 924
26 923
32 147
12 724

71 877

105 826

443 673

249 143

(276 876)
3 127
(117 224)
3 766

(158 509)
1 807
2 016

Zmiany stanu kapitaáu obrotowego
Zapasy
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Rozliczenie dochodu z tyt. dotacji i opáat przyáączeniowych
Zmiana stanu rezerw na Ğwiadectwa pochodzenia
Zmiana stanu rezerw

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
Prz e páywy pie niĊ Ī ne z dz iaáalnoĞci inwe stycyjne j
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwaáych
Wpáywy ze sprzedaĪy rzeczowych aktywów trwaáych
Nabycie aktywów finansowych
Wpáyw ze zbycia aktywów finansowych
Dywidendy otrzymane
Inne wydatki
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej

44

(6 170)

-

(393 377)

(154 686)

(30 928)
(926)
-

88 3
(11 407)
(6 827)
(580)
-

(31 854)

(17 931)

Prz e páywy pie niĊ Ī ne z dz iaáalnoĞci finansowe j
Otrzymane kredyty i poĪyczki
Spáata kredytów i poĪyczek
Dywidendy wypáacone
Wydatki związane z páatnoĞcią zobowiązaĔ leasingu finansowego
Inne korekty
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej
ZwiĊ ksz e nie / (z mnie jsz e nie ) ne tto stanu Ğrodków pie niĊ Ī nych

18 442

76 526

Stan Ğrodków pieniĊĪnych na początek okresu sprawozdawczego

14

940 792

351 719

Stan Ğrodków pie niĊ Ī nych na konie c okre su sprawoz dawcz e go

14

959 234

428 245
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Noty do Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1.

Informacje ogólne

1.1. Informacje ogólne dotyczące ENEA S.A. i Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.
Nazwa (firma):

ENEA Spóáka Akcyjna

Forma prawna:

spóáka akcyjna

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Siedziba:

PoznaĔ

Adres:

ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 PoznaĔ

Numer telefonu:

(+48 61) 856 10 00

Numer faksu:

(+48 61) 856 11 17

E-mail:

enea@enea.pl

Strona internetowa:

www.enea.pl

Numer klasyfikacji statystycznej (REGON):

630139960

Numer klasyfikacji podatkowej (NIP):

777-00-20-640

ENEA S.A. (zwana dalej „ENEA”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”), dziaáając pod nazwą Energetyka PoznaĔska S.A,
zostaáa wpisana w dniu 21 maja 2001 roku do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod
numerem KRS 0000012483.
Jedynym akcjonariuszem Jednostki Dominującej na dzieĔ sporządzenia niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz w okresach prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym byá Skarb PaĔstwa.
Czas trwania dziaáalnoĞci Jednostki Dominującej oraz jednostek Grupy Kapitaáowej ENEA S.A. (zwana dalej „Grupa
Kapitaáowa”) jest nieograniczony.
Gáównym przedmiotem dziaáalnoĞci Grupy Kapitaáowej ENEA S.A., który podlega koncesjonowaniu, jest:



produkcja energii elektrycznej i cieplnej (Elektrownia ”Kozienice” S.A., Elektrownie Wodne Sp. z o.o.),



obrót energią elektryczną (ENEA S.A.),



przesyá energii elektrycznej (ENEA Operator Sp. z o.o.).

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 roku Grupa Kapitaáowa skáadaáa siĊ z jednostki dominującej ENEA S.A., 24 spóáek zaleĪnych
i jednej spóáki stowarzyszonej.
Zgodnie z Dyrektywą 2003/54/EC Unii Europejskiej oraz znowelizowaną Ustawą Prawo energetyczne na dzieĔ 1 lipca
2007 roku wyznaczony zostaá termin obowiązku uzyskania prawnej niezaleĪnoĞci operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD).
W celu wykonania powyĪszego obowiązku ENEA S.A. zawiązaáa spóákĊ ENEA Operator Sp. z o.o., która peáni funkcjĊ
operatora systemu dystrybucyjnego. W dniu 30 czerwca 2007 roku Uchwaáą nr 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
ENEA Operator Sp. z o.o. podwyĪszyáo statutowy kapitaá zakáadowy tej spóáki z kwoty 50 tys. zá do 4 678 050 tys. zá
(4 054 386 tys. zá wg MSSF UE) poprzez utworzenie 46 780 tys. udziaáów. Zgodnie z powyĪszą uchwaáą wszystkie
nowoutworzone udziaáy w podwyĪszonym kapitale zakáadowym ENEA Operator Sp. z o.o. zostaáy objĊte przez ENEA S.A.
w zamian za wkáad niepieniĊĪny w postaci oddziaáu samodzielnie sporządzającego bilans, prowadzącego dziaáalnoĞü
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, stanowiącego zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa. Spóáka ENEA
Operator Sp. z o.o. przejĊáa samodzielne prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej polegającej na dystrybucji energii
elektrycznej w oparciu o caáoĞü majątku wchodzącego w skáad oddziaáu.
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Wydzielenie operatora sieci dystrybucyjnych umoĪliwi odbiorcom energii elektrycznej zmiany dostawcy energii, a tym
samym rozdzielenie umowy na towar, jakim jest energia i transport sieciami energetycznymi.
Zgodnie z Programem dla elektroenergetyki z dnia 3 lutego 2006 roku prywatyzacja polskich przedsiĊbiorstw
energetycznych poprzedzona zostanie zintegrowaniem ich pionowo w cztery grupy energetyczne, skupiające w swych
strukturach kopalnie, elektrownie, dystrybutorów oraz sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom finalnym. Dnia 23 lipca
2007 roku podpisano akt notarialny, zgodnie z którym statutowy kapitaá zakáadowy ENEA S.A. zostaá podwyĪszony
z 221 595 tys. zá do 348 221 tys. zá w drodze emisji akcji. Akcje zostaáy objĊte przez Skarb PaĔstwa i zostaáy pokryte
w caáoĞci wkáadem niepieniĊĪnym w postaci 45 milionów akcji w spóáce Elektrownia ”Kozienice” S.A. z siedzibą
w ĝwierĪach Górnych o áącznej wartoĞci godziwej 3 432 800 tys. zá. Umowa przekazania akcji zostaáa podpisana
10 paĨdziernika 2007 r. Przedmiotem dziaáalnoĞci Elektrowni ”Kozienice” S.A. jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz
produkcja i dystrybucja ciepáa.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 roku statutowy kapitaá zakáadowy ENEA S.A. byá równy 348 221 tys. zá (494 796 tys. zá
po przeksztaáceniu na MSSF UE z uwzglĊdnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzieliá siĊ na 348 220 557 akcji.
Skonsolidowane Ğródroczne sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu kontynuowania dziaáalnoĞci
gospodarczej w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci, nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie kontynuowania
dziaáalnoĞci przez GrupĊ Kapitaáową.

2.

Opis waĪniejszych stosowanych zasad rachunkowoĞci

NajwaĪniejsze zasady rachunkowoĞci zastosowane przy sporządzaniu niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przedstawione zostaáy poniĪej. Zasady te stosowane byáy we wszystkich prezentowanych
okresach w sposób ciągáy.
2.1. Podstawa sporządzenia
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zostaáo
sporządzone zgodnie z wymogami MiĊdzynarodowego Standardu SprawozdawczoĞci Finansowej zatwierdzonego przez
UniĊ Europejską („MSSF UE”) MSR 34 ĝródroczna SprawozdawczoĞü Finansowa i innymi obowiązującymi przepisami.
Niniejsze Ğródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone wedáug zasady kosztu historycznego, za
wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat oraz aktywów
finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy.
2.2. Zasady konsolidacji
(a) Jednostki zaleĪne

Jednostki zaleĪne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolnoĞü kierowania ich polityką finansową
i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu wiĊkszoĞci ogólnej liczby gáosów w organach stanowiących. Przy
dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkĊ, uwzglĊdnia siĊ istnienie i wpáyw potencjalnych praw gáosu, które
w danej chwili moĪna zrealizowaü lub zamieniü. Jednostki zaleĪne podlegają peánej konsolidacji od dnia przejĊcia nad nimi
kontroli przez GrupĊ. Przestaje siĊ je konsolidowaü z dniem ustania kontroli.
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W odniesieniu do transakcji nabycia spóáek, które nie znajdują siĊ pod wspólną kontrolą, koszt przejĊcia ustala siĊ jako
wartoĞü godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitaáowych oraz zobowiązaĔ zaciągniĊtych lub
przejĊtych na dzieĔ wymiany, powiĊkszoną o koszty bezpoĞrednio związane z przejĊciem. MoĪliwe do zidentyfikowania
aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejĊte w ramach poáączenia jednostek gospodarczych
wycenia siĊ początkowo wedáug ich wartoĞci godziwej na dzieĔ przejĊcia, niezaleĪnie od wielkoĞci ewentualnych udziaáów
mniejszoĞci. NadwyĪkĊ kosztu przejĊcia nad wartoĞcią godziwą udziaáu Grupy w moĪliwych do zidentyfikowania przejĊtych
aktywach, zobowiązaniach i zobowiązaniach warunkowych ujmuje siĊ jako wartoĞü firmy. JeĪeli koszt przejĊcia jest niĪszy
od wartoĞci godziwej aktywów, zobowiązaĔ i zobowiązaĔ warunkowych przejĊtej jednostki zaleĪnej, róĪnicĊ ujmuje siĊ
bezpoĞrednio w rachunku zysków i strat.
Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiĊdzy spóákami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane
straty równieĪ podlegają eliminacji, chyba Īe transakcja dostarcza dowodów na utratĊ wartoĞci przez przekazany skáadnik
aktywów. Zasady rachunkowoĞci stosowane przez jednostki zaleĪne zostaáy zmienione tam, gdzie byáo to konieczne dla
zapewnienia zgodnoĞci z zasadami rachunkowoĞci stosowanymi przez GrupĊ.
(b) Jednostki stowarzyszone
Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpáyw, lecz których nie kontroluje,
co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby gáosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych rozlicza siĊ metodą praw wáasnoĞci i ujmuje początkowo wedáug kosztu. Inwestycja Grupy w jednostkach
stowarzyszonych obejmuje wartoĞü firmy (pomniejszoną o ewentualne skumulowane odpisy z tytuáu utraty wartoĞci),
okreĞloną w dniu nabycia.
Udziaá Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, zaĞ
jej udziaá w zmianach stanu innych kapitaáów od dnia nabycia – w innych kapitaáach. WartoĞü bilansową inwestycji koryguje
siĊ o áączne zmiany stanu kapitaáu wáasnego od dnia nabycia. Gdy udziaá Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje siĊ
równy lub wiĊkszy od udziaáu Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone
naleĪnoĞci, Grupa zaprzestaje ujmowaü dalsze straty, chyba, Īe wziĊáa na siebie obowiązki lub dokonaáa páatnoĞci w imieniu
danej jednostki stowarzyszonej.
Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiĊdzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi, eliminuje siĊ proporcjonalnie
do udziaáu Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty równieĪ są eliminowane, chyba, Īe transakcja
dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartoĞci przekazywanego skáadnika aktywów. Zasady rachunkowoĞci stosowane
przez jednostki stowarzyszone zostaáy, tam gdzie byáo to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodnoĞci z zasadami
rachunkowoĞci stosowanymi przez GrupĊ.

2.3. Poáączenia / nabycia jednostek gospodarczych znajdujących siĊ pod wspólną kontrolą
Zasady (polityka) rachunkowoĞci
Transakcje poáączenia jednostek pod wspólną kontrolą są wyáączone spod zakresu uregulowaĔ standardów MSSF. W tej
sytuacji, zgodnie z zaleceniem zawartym w MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowoĞci, zmiany wartoĞci szacunkowych
i korygowanie báĊdów”, wobec braku szczegóáowych uregulowaĔ wewnątrz MSSF, jednostka powinna sama opracowaü
odpowiednie zasady rachunkowoĞci dla tego typu transakcji.
Zgodnie z zaleceniem, Grupa przyjĊáa politykĊ rachunkowoĞci polegającą na ujmowaniu takich transakcji wedáug wartoĞci
ksiĊgowych.
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PrzyjĊte zasady rachunkowoĞci są nastĊpujące:
Jednostka przejmująca rozpoznaje aktywa, kapitaáy i zobowiązania jednostki przejmowanej począwszy od dnia nabycia
wedáug ich bieĪącej wartoĞci ksiĊgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednolicenia zasad rachunkowoĞci áączonych
jednostek. WartoĞü firmy oraz ujemna wartoĞü firmy nie są rozpoznawane.
Ewentualna róĪnica miĊdzy wartoĞcią ksiĊgową przejmowanych aktywów netto a wartoĞcią godziwą kwoty zapáaty w formie
wyemitowanych przez jednostkĊ instrumentów kapitaáowych i/lub wydanych aktywów jest rozpoznawana w kapitale
wáasnym Grupy.
Przy zastosowaniu metody bazującej na wartoĞciach ksiĊgowych dane porównawcze, dotyczące prezentowanych okresów
historycznych, nie są przeksztaácane.
Transakcje w okresach objĊtych niniejszym Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Stosownie do art. 9d Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ENEA S.A. miaáa obowiązek wydzielenia
prawnie ze swoich struktur operatora systemu dystrybucyjnego, wyposaĪając go w majątek dystrybucyjny. Przekazanie
majątku nastąpiáo 30 czerwca 2007 roku w drodze wniesienia do ENEA Operator Sp. z o.o. aportu w postaci Oddziaáu
ENEA S.A. samodzielnie sporządzającego bilans, prowadzącego dziaáalnoĞü w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
stanowiącego zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Ze wzglĊdu na fakt, Īe transakcja wydzielenia dziaáalnoĞci dystrybucyjnej dotyczyáa podmiotów pod wspólną kontrolą,
a transakcje takie nie są uregulowane w MSSF 3, spóáka podjĊáa decyzjĊ o rozliczeniu tej transakcji wedáug wartoĞci
ksiĊgowych.
RóĪnica miĊdzy wartoĞcią ksiĊgową wydanych z ENEA S.A. aktywów netto a wysokoĞcią zarejestrowanego kapitaáu
ENEA Operator Sp. z o.o. skorygowaáa w jednostkowych sprawozdaniach finansowych odpowiednio wartoĞü udziaáów
ENEA S.A. oraz wartoĞü kapitaáów ENEA Operator Sp. z o.o.
Dnia 10 paĨdziernika 2007 r. ENEA S.A. w zamian za wyemitowane akcje nabyáa od Skarbu PaĔstwa 100% akcji
Elektrowni ”Kozienice” S.A. PoniewaĪ akcje obu jednostek znajdowaáy siĊ pod wspólną kontrolą Skarbu PaĔstwa, nabycie
zostaáo rozliczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wedáug wyĪej opisanych zasad.

2.4. Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyraĪonych w walutach obcych
(a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia siĊ w walucie podstawowego
Ğrodowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi dziaáalnoĞü (w walucie funkcjonalnej). Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe prezentowane jest w záotych polskich (PLN), które stanowią walutĊ funkcjonalną i walutĊ
prezentacji wszystkich jednostek Grupy Kapitaáowej.
(b)Transakcje i salda
Transakcje wyraĪone w walutach obcych przelicza siĊ na moment początkowego ujĊcia na walutĊ funkcjonalną wedáug kursu
obowiązującego w dniu transakcji.
Na dzieĔ bilansowy wyraĪone w walucie obcej pozycje pieniĊĪne przelicza siĊ przy zastosowaniu kursu zamkniĊcia
(kurs zamkniĊcia - jest to Ğredni kurs NBP obowiązujący na dzieĔ wyceny).
Zyski i straty z tytuáu róĪnic kursowych powstaáe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej
aktywów i zobowiązaĔ pieniĊĪnych wyraĪonych w walutach obcych ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-173

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

2.5. Rzeczowe aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe wyceniane są wedáug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o zakumulowaną
amortyzacjĊ oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci.
Grupa Kapitaáowa ENEA S.A. wybraáa fakultatywne wyáączenie MSSF 1 i przyjĊáa, na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE,
wartoĞü godziwą wybranych pozycji rzeczowych aktywów trwaáych za domniemany koszt.
PóĨniejsze nakáady uwzglĊdnia siĊ w wartoĞci bilansowej danego Ğrodka trwaáego lub ujmuje jako odrĊbny Ğrodek trwaáy
(tam, gdzie jest to wáaĞciwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, Īe z tytuáu tej pozycji nastąpi wpáyw korzyĞci
ekonomicznych do Grupy, zaĞ koszt danej pozycji moĪna wiarygodnie zmierzyü. Wszelkie pozostaáe wydatki na naprawĊ
i konserwacjĊ odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.
W przypadku wymiany czĊĞci Ğrodka trwaáego w jego wartoĞci bilansowej ujmuje siĊ koszt wymienianej czĊĞci skáadowej
tego Ğrodka; JednoczeĞnie wartoĞü bilansowa wymienionej czĊĞci skáadowej jest usuwana z bilansu niezaleĪnie, czy byáa
osobno amortyzowana i ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
Grunty nie podlegają amortyzacji. AmortyzacjĊ innych Ğrodków trwaáych nalicza siĊ metodą liniową przez oszacowany okres
uĪytkowania. PodstawĊ naliczania amortyzacji stanowi wartoĞü początkowa pomniejszona o wartoĞü koĔcową, jeĪeli jest
istotna. KaĪda istotna czĊĞü skáadowa pozycji Ğrodka trwaáego o róĪnym okresie uĪytkowania amortyzowana jest osobno.
Okresy uĪytkowania Ğrodków trwaáych wynoszą:
- budynki i budowle
w tym sieci energetyczne
- urządzenia techniczne i maszyny
- Ğrodki transportu
- pozostaáe Ğrodki trwaáe

25 – 80 lat
33 lata
4 – 50 lat
5 – 20 lat
5 – 15 lat

Weryfikacji wartoĞci koĔcowej i okresów uĪytkowania Ğrodków trwaáych dokonuje siĊ co najmniej raz w roku.
AmortyzacjĊ rozpoczyna siĊ, gdy skáadnik aktywów jest dostĊpny do uĪytkowania. ZakoĔczenie amortyzacji nastĊpuje
wtedy, gdy skáadnik aktywów zostanie przeznaczony do sprzedaĪy lub gdy zostanie usuniĊty z bilansu.
W ramach swojej dziaáalnoĞci Grupa otrzymuje czĊĞciowy lub peány zwrot nakáadów poniesionych na Ğrodki trwaáe
w związku z przyáączeniami nowych klientów do sieci energetycznej. PrzyjĊte Ğrodki trwaáe wyceniane są wg ceny nabycia
lub kosztu wytworzenia, a odpowiadająca im kwota zwrotu czĊĞci nakáadów odnoszona jest jednoczeĞnie na rozliczenia
dochodu z tytuáu opáat przyáączeniowych i podlega rozliczeniu w czasie odpowiednio do amortyzacji tych Ğrodków trwaáych.
Grupa otrzymuje nieodpáatnie od gmin urządzenia oĞwietlenia ulicznego i rozpoznaje te Ğrodki trwaáe zgodnie z MSR 20
Dotacje rządowe, tj. wykazuje w rzeczowych aktywach trwaáych wedáug wartoĞci godziwej, a takĪe ujmuje w bilansie jako
rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji, rozliczane w czasie w ciĊĪar przychodów, proporcjonalnie do naliczanych kosztów
amortyzacji z tego tytuáu, przez okres 35 lat.
Zyski i straty z tytuáu zbycia Ğrodków trwaáych, stanowiące róĪnice pomiĊdzy przychodami ze sprzedaĪy i wartoĞcią
bilansową zbywanego Ğrodka trwaáego, ujmowane są w rachunku zysków i strat.
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2.6. Prawo wieczystego uĪytkowania gruntów
Grunty stanowiące wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą byü oddane
w uĪytkowanie wieczyste (PWUG). UĪytkowanie wieczyste jest szczególnym prawem rzeczowym uprawniającym do:
korzystania z nieruchomoĞci z wyáączeniem innych osób oraz rozporządzania tym przedmiotem (prawem).
W zaleĪnoĞci od sposobu nabycia praw Grupa dokonuje nastĊpującej klasyfikacji:
PWUG uzyskane nieodpáatnie z mocy prawa na podstawie decyzji wojewody lub zarządu jednostki samorządu
terytorialnego – traktuje siĊ jako leasing operacyjny.
 PWUG nabyte odpáatnie od osób trzecich – wykazuje siĊ jako aktywa w PWUG w cenie nabycia po pomniejszeniu
o odpisy amortyzacyjne.
 PWUG nabyte na podstawie umowy o oddaniu gruntu w uĪytkowanie wieczyste, zawartej ze Skarbem PaĔstwa
lub jednostkami samorządu terytorialnego –przyjmuje siĊ jako nadwyĪkĊ pierwszej opáaty nad opáatą roczną i zalicza siĊ
jako aktywo do PWUG i amortyzuje.



Amortyzacja prawa wieczystego uĪytkowania gruntu odbywa siĊ przez okres, na który to prawo zostaáo przyznane (od 62 do
99 lat).

2.7. WartoĞci niematerialne
(a) WartoĞü firmy
WartoĞü firmy stanowi nadwyĪkĊ ceny przejĊcia nad wartoĞcią godziwą udziaáu jednostek Grupy w moĪliwych do
zidentyfikowania aktywach, zobowiązaniach oraz zobowiązaniach warunkowych nabytej jednostki zaleĪnej na dzieĔ
przejĊcia lub jednostki stowarzyszonej na dzieĔ objĊcia znaczącego wpáywu. WartoĞü firmy z przejĊcia jednostek zaleĪnych
ujmuje siĊ w wartoĞciach niematerialnych. WartoĞü firmy powstaáą na nabyciu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
ujmuje siĊ w wartoĞci bilansowej tej inwestycji.
WartoĞü firmy podlega corocznie testowi na utratĊ wartoĞci i jest wykazywana w bilansie wedáug wartoĞci początkowej
pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. W celu przeprowadzenia testu na utratĊ wartoĞci, wartoĞü
firmy alokowana jest do oĞrodków wypracowujących Ğrodki pieniĊĪne, które czerpią korzyĞci z synergii poáączenia.
Zyski i straty ze zbycia jednostki zaleĪnej lub stowarzyszonej uwzglĊdniają wartoĞü bilansową wartoĞci firmy dotyczącą
sprzedanej jednostki.
(b) Inne wartoĞci niematerialne
Do innych wartoĞci niematerialnych zaliczane są: oprogramowanie komputerowe, licencje oraz inne wartoĞci niematerialne.
WartoĞci niematerialne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o zakumulowaną
amortyzacjĊ oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci.
Amortyzacja naliczana jest metodą linową, wedáug oszacowanego okresu uĪytkowania, który wynosi:



dla licencji i oprogramowania serwerowego

2 -7 lat,



dla licencji i oprogramowania stacji roboczych oraz oprogramowania antywirusowego 4- 7 lat,



dla innych wartoĞci niematerialnych 2 -7 lat.
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(c) Prawa do emisji CO2
Prawa do emisji przyznane nieodpáatnie w Krajowym Planie Rozdziaáu, jak równieĪ prawa zakupione stanowią, wartoĞci
niematerialne i prawne, z tym Īe prawa otrzymane nieodpáatnie ujmowane są w wartoĞci zerowej, natomiast prawa nabyte
w cenie zakupu.
Rezerwa na rzeczywistą emisjĊ CO2 rozpoznana jest w wartoĞci zerowej, pod warunkiem Īe rzeczywista emisja nie
przekracza posiadanych przez GrupĊ iloĞci praw do emisji przypadających na dany rok. JeĪeli rzeczywista emisja przekracza
posiadaną przez GrupĊ iloĞü praw do emisji Grupa tworzy rezerwĊ na zakup praw do emisji CO2 w wysokoĞci
odpowiadającej udziaáowi energii wyprodukowanej w stosunku do wielkoĞci planowanej rocznej produkcji energii, wedáug
wartoĞci rynkowej praw do emisji CO2 na dzieĔ bilansowy.
Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki praw emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaĪy tych praw.

2.8. Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym są ponoszone.
Koszty prac rozwojowych speániające kryteria ich kapitalizacji, opisane poniĪej podobnie jak inne wartoĞci niematerialne
i prawne, wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o zakumulowaną amortyzacjĊ oraz
o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytuáu utraty wartoĞci. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową wedáug
oszacowanego okresu uĪytkowania, który wynosi 2-7 lat.
Kryteria kapitalizacji:
MoĪliwoĞü, z technicznego punktu widzenia, ukoĔczenia skáadnika wartoĞci niematerialnych tak, aby nadawaá siĊ
do uĪytkowania lub sprzedaĪy,
 Zamiar ukoĔczenia skáadnika wartoĞci niematerialnych oraz jego uĪytkowania lub sprzedaĪy,
 ZdolnoĞü do uĪytkowania lub sprzedaĪy skáadnika wartoĞci niematerialnych,
 Sposób, w jaki skáadnik wartoĞci niematerialnych bĊdzie wytwarzaá prawdopodobne przyszáe korzyĞci ekonomiczne.
MiĊdzy innymi jednostka gospodarcza powinna udowodniü istnienie rynku na produkty powstające dziĊki skáadnikowi
wartoĞci niematerialnych lub na sam skáadnik lub – jeĞli skáadnik ma byü uĪytkowany przez jednostkĊ – uĪytecznoĞü
skáadnika wartoĞci niematerialnych,
 DostĊpnoĞü stosownych Ğrodków technicznych, finansowych i innych, które mają sáuĪyü ukoĔczeniu prac rozwojowych
oraz uĪytkowaniu lub sprzedaĪy skáadnika wartoĞci niematerialnych,
 MoĪliwoĞü wiarygodnego ustalenia nakáadów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które moĪna przyporządkowaü
temu skáadnikowi wartoĞci niematerialnych.



2.9. Koszty finansowania zewnĊtrznego
Koszty finansowania zewnĊtrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostaáy poniesione.

2.10. Leasing
Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo caáoĞü ryzyka i wszystkie poĪytki z tytuáu wáasnoĞci przysáugują Grupie,
klasyfikuje siĊ jako leasing finansowy. Leasing inny niĪ leasing finansowy uznaje siĊ za leasing operacyjny.
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Przedmiot leasingu finansowego ujmuje siĊ w aktywach z dniem rozpoczĊcia leasingu wedáug niĪszej z dwóch kwot:
wartoĞci godziwej przedmiotu leasingu lub wartoĞci bieĪącej minimalnych opáat leasingowych. KaĪdą opáatĊ w ramach
leasingu finansowego dzieli siĊ na kwotĊ pomniejszającą saldo zobowiązania i kwotĊ kosztów finansowych w taki sposób,
aby utrzymywaü staáą stopĊ odsetek w stosunku do nieuregulowanej czĊĞci zobowiązania. Element odsetkowy raty
leasingowej ujmuje siĊ w kosztach finansowych w rachunku zysków i strat przez okres leasingu w taki sposób, aby uzyskaü
za kaĪdy okres staáą okresową stopĊ procentową w stosunku do nieuregulowanej czĊĞci zobowiązania. Podlegające
amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego amortyzowane są przez okres uĪytkowania aktywów.
Opáaty leasingowe wnoszone w ramach leasingu operacyjnego (po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne
uzyskane od leasingodawcy) rozliczane są w koszty metodą liniową przez okres leasingu.

2.11. Utrata wartoĞci aktywów
Aktywa Grupy analizuje siĊ pod kątem utraty wartoĞci, ilekroü wystąpią przesáanki wskazujące na to, iĪ skáadnik aktywów
mógá straciü na wartoĞci.
Aktywa niefinansowe
StratĊ z tytuáu utraty wartoĞci ujmuje siĊ w wysokoĞci kwoty, o jaką wartoĞü bilansowa danego skáadnika aktywów
przewyĪsza jego wartoĞü odzyskiwalną. WartoĞü odzyskiwaną ustala siĊ jako wyĪszą z dwóch kwot: wartoĞci godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaĪy lub wartoĞci uĪytkowej (tj. bieĪącej szacunkowej wartoĞci przyszáych
przepáywów pieniĊĪnych, których uzyskania oczekuje siĊ z tytuáu dalszego uĪytkowania skáadnika aktywów lub oĞrodka
wypracowującego Ğrodki pieniĊĪne). Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartoĞci, aktywa grupuje siĊ na najniĪszym
poziomie, w odniesieniu do którego wystĊpują dające siĊ zidentyfikowaü odrĊbnie przepáywy pieniĊĪne (oĞrodki
wypracowujące Ğrodki pieniĊĪne).
Wszystkie odpisy z tytuáu utraty wartoĞci są odnoszone w ciĊĪar rachunku zysków i strat. Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci
mogą zostaü odwrócone w nastĊpnych okresach (z wyjątkiem odpisów dotyczących wartoĞci firmy), jeĪeli nastąpiáy
zdarzenia uzasadniające brak lub zmianĊ utraty wartoĞci aktywów.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe analizuje siĊ na kaĪdy dzieĔ bilansowy w celu ustalenia, czy nie istnieją przesáanki wystąpienia utraty
wartoĞci tych aktywów. Uznaje siĊ, Īe nastąpiáa utrata wartoĞci aktywów, jeĪeli istnieją obiektywne przesáanki, Īe jedno lub
wiĊcej zdarzeĔ miaáo ujemny wpáyw na szacowane przyszáe przepáywy pieniĊĪne z tytuáu tego aktywa.
Utrata wartoĞci instrumentów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy jest kalkulowana w odniesieniu do ich wartoĞci
godziwej.
Pojedyncze instrumenty finansowe istotne pod wzglĊdem wartoĞciowym są oceniane indywidualnie pod wzglĊdem utraty
wartoĞci. Pozostaáe aktywa finansowe są w celu oceny utraty wartoĞci dzielone na grupy o podobnym poziomie ryzyka
kredytowego.
Zasady dokonywania odpisów z tytuáu utraty wartoĞci aktywów finansowych zostaáy szczegóáowo opisane w nocie 2.13.

2.12. NieruchomoĞci inwestycyjne
NieruchomoĞci inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytuáu najmu, z tytuáu wzrostu ich wartoĞci
lub z obu przyczyn. Do wyceny po początkowym ujĊciu Grupa wybraáa model ceny nabycia.
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Inwestycje w nieruchomoĞci amortyzowane są metodą liniową. RozpoczĊcie amortyzacji nastĊpuje w nastĊpnym miesiącu po
przyjĊciu inwestycji w nieruchomoĞci do uĪywania. Szacunkowy okres uĪytkowania jest nastĊpujący:
Budynki
25 – 33 lat

2.13. Aktywa finansowe
Grupa zalicza instrumenty finansowe do nastĊpujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat, poĪyczki i naleĪnoĞci, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci oraz aktywa finansowe
dostĊpne do sprzedaĪy.
Klasyfikacja opiera siĊ na kryterium celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje siĊ na moment początkowego ujĊcia,
a nastĊpnie poddaje siĊ ją weryfikacji na kaĪdy dzieĔ bilansowy, jeĞli jest to wymagane lub dopuszczone przez MSR 39.
(a) Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat
Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie:



aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, skáadnik aktywów finansowych zalicza siĊ do tej kategorii, jeĪeli nabyty
zostaá przede wszystkim w celu sprzedaĪy w krótkim terminie (np. portfel akcji zarządzanych przez biuro maklerskie);



aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujĊcia, jako wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat (np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).

Aktywa z tej kategorii zalicza siĊ do aktywów obrotowych, jeĪeli są przeznaczone do obrotu lub oczekuje siĊ ich realizacji
w ciągu 12 miesiĊcy od dnia bilansowego.
(b) PoĪyczki i naleĪnoĞci
PoĪyczki i naleĪnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub moĪliwych do
ustalenia páatnoĞciach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa wydaje Ğrodki pieniĊĪne, dostarcza
towary lub usáugi bezpoĞrednio dáuĪnikowi, bez intencji zaklasyfikowania tych naleĪnoĞci do przeznaczonych do obrotu.
PoĪyczki i naleĪnoĞci zalicza siĊ do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalnoĞci nie przekracza 12 miesiĊcy od dnia
bilansowego. PoĪyczki i naleĪnoĞci o terminie wymagalnoĞci przekraczającym 12 miesiĊcy od dnia bilansowego zalicza siĊ
do aktywów trwaáych. PoĪyczki i naleĪnoĞci wykazuje siĊ w bilansie w pozycji „naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe naleĪnoĞci”.
(c) Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe
o ustalonych lub moĪliwych do ustalenia páatnoĞciach i ustalonym terminie wymagalnoĞci, które Grupa zamierza i jest w
stanie utrzymaü do terminu wymagalnoĞci.
(d) Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to niestanowiące instrumentów pochodnych instrumenty finansowe wyznaczone
jako „dostĊpne do sprzedaĪy” albo niezaliczone do Īadnej z pozostaáych kategorii. Do tej kategorii zaliczane są udziaáy
i akcje w jednostkach niepowiązanych. Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy zalicza siĊ do aktywów trwaáych, o ile
Grupa nie zamierza zbyü inwestycji w ciągu 12 miesiĊcy od dnia bilansowego.
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Transakcje zakupu i sprzedaĪy aktywów finansowych ujmuje siĊ na dzieĔ przeprowadzenia transakcji – tj. na dzieĔ,
w którym Grupa zobowiązuje siĊ zakupiü lub sprzedaü dany skáadnik aktywów. Aktywa finansowe ujmuje siĊ początkowo
wedáug wartoĞci godziwej powiĊkszonej o koszty transakcyjne, za wyjątkiem inwestycji zaliczanych do kategorii wyceniane
w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat, które ujmowane są początkowo w wartoĞci godziwej bez uwzglĊdniania
kosztów transakcji.
Aktywa finansowe wyáącza siĊ z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepáywów pieniĊĪnych z ich tytuáu
wygasáy lub prawa te zostaáy przeniesione i Grupa dokonaáa przeniesienia zasadniczo caáego ryzyka i wszystkich poĪytków
z tytuáu ich wáasnoĞci.
Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy oraz aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków
i strat wycenia siĊ po początkowym ujĊciu w wartoĞci godziwej. Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy, jeĪeli nie jest
moĪliwe ustalenie ich wartoĞci godziwej i nie posiadają one ustalonego terminu wymagalnoĞci, wycenia siĊ w cenie nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. NaleĪnoĞci i poĪyczki oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci wyceniane są w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat ujmuje siĊ
w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstaáy. Skutki wyceny aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy
ujmuje siĊ w kapitale wáasnym, za wyjątkiem odpisów z tytuáu utraty wartoĞci oraz tych zysków i strat z tytuáu róĪnic
kursowych, które powstają dla aktywów pieniĊĪnych. W momencie usuniĊcia z ksiąg rachunkowych skáadnika aktywów
zaliczonego do „dostĊpnych do sprzedaĪy”, áączne dotychczasowe zyski i straty uprzednio ujĊte w kapitale ujmuje siĊ
w rachunku zysków i strat.
WartoĞü godziwa inwestycji, dla których istnieje aktywny rynek, wynika z ich bieĪącej ceny zakupu. JeĪeli nie istnieje
aktywny rynek dla aktywów finansowych (lub jeĞli papiery wartoĞciowe są nienotowane), Grupa ustala wartoĞü godziwą
stosując odpowiednie techniki wyceny, które obejmują wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji na
normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych instrumentów, które są w swojej istocie identyczne, analizĊ
zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie stosowane
na rynku, dostosowane do konkretnej sytuacji wystawcy.
Grupa dokonuje na kaĪdy dzieĔ bilansowy oceny, czy wystĊpują obiektywne dowody na to, Īe skáadnik aktywów
finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciáy wartoĞü.
JeĪeli takie dowody wystĊpują w przypadku aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy, áączne dotychczasowe straty
ujĊte w kapitale – ustalone jako róĪnica pomiĊdzy ceną nabycia a aktualną wartoĞcią godziwą, pomniejszone o ewentualne
straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte wczeĞniej w rachunku zysków i strat – wyáącza siĊ z kapitaáu wáasnego i ujmuje
w rachunku zysków i strat. Straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte w rachunku zysków i strat, a dotyczące instrumentów
kapitaáowych, nie podlegają odwróceniu w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Odwrócenie straty z tytuáu utraty
wartoĞci dáuĪnych instrumentów finansowych ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, jeĪeli w kolejnych okresach, po ujĊciu
odpisu, wartoĞü godziwa tych instrumentów finansowych wzrosáa w wyniku zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu.
JeĪeli wystĊpują dowody wskazujące na moĪliwoĞü wystąpienia utraty wartoĞci poĪyczek i naleĪnoĞci lub inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoĞci wycenianych w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana
jako róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową aktywów a wartoĞcią bieĪącą oszacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych
zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową wyliczoną na
moment początkowego ujĊcia dla aktywów opartych na staáej stopie procentowej oraz efektywną stopą procentową ustaloną
na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis z tytuáu utraty wartoĞci
ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu ujmuje siĊ, jeĪeli w kolejnych okresach utrata wartoĞci ulega
zmniejszeniu i zmniejszenie to moĪe byü przypisane do zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia odpisu. W wyniku
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odwrócenia odpisu wartoĞü bilansowa aktywów finansowych nie moĪe przekraczaü wysokoĞci zamortyzowanego kosztu, jaki
zostaáby ustalony, gdyby uprzednio nie ujĊto odpisu z tytuáu utraty wartoĞci. Odwrócenie odpisu ujmuje siĊ w rachunku
zysków i strat.
JeĪeli wystĊpują przesáanki wskazujące na utratĊ wartoĞci nienotowanych instrumentów kapitaáowych, które są wyceniane
w cenie nabycia (ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci wiarygodnego ustalenia wartoĞci godziwej), kwota odpisu jest ustalana jako
róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową aktywa a wartoĞcią bieĪącą oszacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych
zdyskontowanych przy zastosowaniu bieĪącej rynkowej stopy zwrotu podobnych aktywów finansowych. Odpisu takiego nie
odwraca siĊ.

2.14. Zapasy
Zapasy wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia nie wyĪszym od ceny sprzedaĪy netto.
Koszt ustala siĊ z zastosowaniem metody „pierwsze przyszáo-pierwsze wyszáo” („FIFO”) za wyjątkiem wĊgla
produkcyjnego, biomasy i mączki wapiennej, których koszt ustala siĊ z zastosowaniem metody Ğredniej waĪonej ceny
nabycia.

2.15. ĝwiadectwa pochodzenia energii
Zgodnie z art. 9 a Ustawy Prawo energetyczne ENEA S.A., jako przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ obrotem
energią i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom koĔcowym przyáączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiązana:
a) uzyskaü i przedstawiü do umorzenia Prezesowi URE okreĞloną liczbĊ Ğwiadectw pochodzenia lub
b) uiĞciü opáatĊ zastĊpczą.
ĝwiadectwo pochodzenia jest potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym Ĩródle energii oraz energii
wytworzonej w kogeneracji (w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa). Wydaje je Prezes URE na wniosek przedsiĊbiorstwa
energetycznego zajmującego siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródáach energii (energia pochodząca
z wiatru, wody, sáoĔca, biomasy) i kogeneracji. ĝwiadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar gieádowy.
Prawa majątkowe wynikające ze Ğwiadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia
prowadzonym przez Towarową GieádĊ Energii S.A. („TGE”). Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze Ğwiadectw
pochodzenia nastĊpuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia.
ENEA S.A. ma obowiązek uzyskaü i przedstawiü do umorzenia Ğwiadectwa odpowiadające wielkoĞciom ustalonym
w rozporządzeniach do Prawa energetycznego jako procent ogólnej sprzedaĪy energii dla odbiorców finalnych. Termin
wykonania obowiązku umorzenia Ğwiadectw pochodzenia lub poniesienia opáat zastĊpczych za dany rok upáywa z dniem
31 marca roku nastĊpnego.
OpáatĊ zastĊpczą stanowi iloczyn ceny okreĞlonej w Prawie energetycznym oraz róĪnicy pomiĊdzy iloĞcią energii
elektrycznej wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Ğwiadectw pochodzenia ailoĞcią energii
elektrycznej wynikającą ze Ğwiadectw pochodzenia, które przedsiĊbiorstwo energetyczne przedstawiáo do umorzenia za dany
rok.
W zaleĪnoĞci od celu nabycia Ğwiadectwa pochodzenia klasyfikowane są jako:
dáugo- lub krótkoterminowe aktywa finansowe jeĞli Ğwiadectwa pochodzenia zostaáy nabyte w celu póĨniejszej odsprzedaĪy;
wyodrĊbniona kategoria aktywów dáugo- lub krótkoterminowych („Ğwiadectwa pochodzenia”) jeĞli Ğwiadectwa pochodzenia
zostaáy nabyte w celu umorzenia.
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ĝwiadectwa pochodzenia energii wytworzone we wáasnym zakresie rozpoznawane są w momencie wytworzenia energii (lub
na dzieĔ, w którym ich wydanie staáo siĊ prawdopodobne), chyba Īe istnieje uzasadniona wątpliwoĞü co do moĪliwoĞci ich
wydania przez Prezesa URE.
ĝwiadectwa pochodzenia wyceniane są początkowo wedáug ceny nabycia, natomiast Ğwiadectwa pochodzenia wytworzone
we wáasnym zakresie wyceniane są wedáug cen rynkowych z dnia wytworzenia energii, której Ğwiadectwa dotyczą.
W ciągu roku obrotowego oraz do 31 marca roku nastĊpnego Grupa przedstawia Ğwiadectwa pochodzenia do umorzenia –
umorzenie Ğwiadectw pochodzenia w ksiĊgach rachunkowych nastĊpuje z zastosowaniem rozchodu wedáug metody
szczegóáowej identyfikacji Ğwiadectwa pochodzenia.
Na dzieĔ bilansowy Ğwiadectwa pochodzenia, za wyjątkiem nabytych w celu póĨniejszej odsprzedaĪy, wycenia siĊ wedáug
ceny nabycia, natomiast Ğwiadectwa pochodzenia wytworzone we wáasnym zakresie wyceniane są wedáug cen rynkowych
z dnia wytworzenia energii, której Ğwiadectwa dotyczą.
Na dzieĔ bilansowy Ğwiadectwa pochodzenia nabyte w celu póĨniejszej odsprzedaĪy, wycenia siĊ wedáug wartoĞci godziwej
a skutki ich wyceny ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
W przypadku braku na dzieĔ bilansowy wystarczającej iloĞci Ğwiadectw pochodzenia Grupa tworzy rezerwĊ na opáatĊ
zastĊpczą lub zakup Ğwiadectw na TGE w celu zaspokojenia obowiązków naáoĪonych przez Prawo energetyczne. Rezerwa
obejmuje iloĞü Ğwiadectw stanowiącą róĪnicĊ miĊdzy iloĞcią Ğwiadectw umorzonych za dany rok obrotowy, a iloĞcią
wymaganą do umorzenia zgodnie z wymogami Prawa energetycznego. Rezerwy wyceniane są w pierwszej kolejnoĞci
w oparciu o cenĊ nabycia dla iloĞci posiadanych a nieumorzonych na dzieĔ bilansowy Ğwiadectw pochodzenia; w drugiej
kolejnoĞci o jednostkową opáatĊ zastĊpczą lub (jeĞli wolumeny transakcji na TGE są wystarczające dla zrealizowania
odpowiednich transakcji w okresie umoĪliwiającym umorzenie Ğwiadectw do 31 marca kolejnego roku obrotowego) wedáug
ĞredniowaĪonej wartoĞci indeksów publikowanych przez TGE z czterech ostatnich sesji przed koĔcem kwartaáu.
Rezerwa pomniejsza wartoĞü Ğwiadectw pochodzenia posiadanych przez GrupĊ.

2.16. ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty obejmują Ğrodki pieniĊĪne w kasie, depozyty bankowe páatne na Īądanie, inne
krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalnoĞci do trzech miesiĊcy oraz o duĪej páynnoĞci. ĝrodki
pieniĊĪne wyceniane są na dzieĔ bilansowy wedáug wartoĞci godziwej, a róĪnice z przeszacowania powiĊkszają koszty lub
przychody finansowe okresu.

2.17.Kapitaá zakáadowy
Kapitaáem podstawowym Grupy Kapitaáowej jest kapitaá zakáadowy jednostki dominującej wykazywany w wysokoĞci
okreĞlonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym, skorygowany odpowiednio o skutki hiperinflacji i rozliczenie skutków
transakcji poáączenia i nabycia spóáek. PodwyĪszenie kapitaáu akcyjnego, które na dzieĔ bilansowy zostaáo pokryte przez
akcjonariuszy, a które oczekuje na rejestracjĊ w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest równieĪ prezentowane jako kapitaá
podstawowy.
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2.18. Kredyty i poĪyczki
Zobowiązania finansowe ujmuje siĊ początkowo wedáug wartoĞci godziwej pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne.
Po początkowym ujĊciu zobowiązania finansowe wyceniane są w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.

2.19. Podatek dochodowy (w tym odroczony podatek dochodowy)
Na obowiązkowe obciąĪenie wyniku skáadają siĊ: podatek bieĪący oraz podatek odroczony.
BieĪące obciąĪenie podatkowe obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu
sprawozdawczego. Zysk/strata podatkowa róĪni siĊ od ksiĊgowego zysku/straty netto w związku z wyáączeniem przychodów
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach nastĊpnych oraz pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bĊdą podlegaáy opodatkowaniu. ObciąĪenia podatkowe wyliczane są w oparciu
o stawki podatkowe obowiązujące w danym okresie sprawozdawczym.
RezerwĊ z tytuáu podatku odroczonego wynikającego z tytuáu dodatnich róĪnic przejĞciowych pomiĊdzy wartoĞcią
podatkową aktywów i zobowiązaĔ a ich wartoĞcią bilansową ujmuje siĊ w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w peánej wysokoĞci.
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ujmuje siĊ, jeĪeli jest prawdopodobne, Īe w przyszáoĞci osiągniĊty
zostanie dochód do opodatkowania, który umoĪliwi potrącenie róĪnic przejĞciowych lub wykorzystanie strat podatkowych.
Nie ujmuje siĊ rezerwy z tytuáu podatku odroczonego ani aktywa z tytuáu podatku odroczonego, jeĪeli wynikają one
z początkowego ujĊcia skáadnika aktywów lub zobowiązaĔ pochodzących z transakcji, jeĪeli transakcja ta nie jest transakcją
poáączenia jednostek gospodarczych oraz w czasie wystąpienia nie ma wpáywu na wynik finansowy brutto ani na dochód
podlegający opodatkowaniu. Rezerwy z tytuáu podatku odroczonego nie ujmuje siĊ równieĪ od róĪnic przejĞciowych
wynikających z początkowego ujĊcia wartoĞci firmy lub wartoĞci firmy, której amortyzacja nie jest uznawana za koszt
podatkowy.
Nie ujmuje siĊ aktywa i rezerwy z tytuáu podatku odroczonego od udziaáów w jednostkach powiązanych.
Odroczony podatek dochodowy ustala siĊ przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych, które wedáug przewidywaĔ
bĊdą obowiązywaü wtedy, gdy skáadnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawĊ
stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązywaáy prawnie lub faktycznie na dzieĔ bilansowy.
Podatek odroczony ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyjątkiem przypadku, gdy podatek odroczony:

1.

dotyczy transakcji czy zdarzeĔ, które ujmowane są bezpoĞrednio w kapitale wáasnym – wówczas podatek
odroczony równieĪ ujmowany jest w odpowiednim skáadniku kapitaáu wáasnego, lub

2.

wynika z poáączenia jednostek gospodarczych – wówczas podatek odroczony wpáywa na wartoĞü firmy lub
nadwyĪkĊ udziaáu w wartoĞci godziwej aktywów netto nad kosztem przejĊcia.

Kompensaty aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego dokonuje siĊ, gdy spóáki Grupy posiadają moĪliwy do
wyegzekwowania tytuá do przeprowadzenia kompensat naleĪnoĞci i zobowiązaĔ z tyt. bieĪącego podatku dochodowego oraz
gdy aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego naáoĪonego przez tĊ samą wáadzĊ
podatkową.
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2.20. ĝwiadczenia pracownicze
W Grupie Kapitaáowej wystĊpują nastĊpujące rodzaje ĞwiadczeĔ pracowniczych:
A. Krótkoterminowe Ğwiadczenia pracownicze
Do krótkoterminowych ĞwiadczeĔ pracowniczych Grupa zalicza miĊdzy innymi: wynagrodzenia miesiĊczne, wynagrodzenia
z tytuáu premii rocznej, prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii, krótkoterminowe páatne nieobecnoĞci wraz
z naleĪnymi skáadkami na ubezpieczenia spoáeczne.
Zobowiązanie z tytuáu krótkoterminowych (kumulowanych) páatnych nieobecnoĞci (wynagrodzenie za niewykorzystany
urlop) jest ujmowane, nawet jeĪeli páatne nieobecnoĞci nie uprawniają do ekwiwalentu pieniĊĪnego. Grupa ustala
przewidywany koszt kumulowanych páatnych nieobecnoĞci jako dodatkową kwotĊ, którą zgodnie z przewidywaniami zapáaci
w wyniku niewykorzystanego uprawnienia ustalonego na dzieĔ bilansowy.
B. Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ
Do programów okreĞlonych ĞwiadczeĔ Grupa zalicza:
1)
Odprawy emerytalne
Pracownicy przechodzący na emeryturĊ (rentĊ) uprawnieni są do otrzymania odpraw emerytalnych w formie gratyfikacji
pieniĊĪnych. WysokoĞü tych odpraw zaleĪy od staĪu pracy oraz wysokoĞci otrzymywanego przez pracownika
wynagrodzenia. Do oszacowania zobowiązaĔ z tego tytuáu stosuje siĊ metody aktuarialne.
2)
Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii po przejĞciu na emeryturĊ
Pracownikom, którzy przepracowali w Grupie co najmniej rok, przechodzącym na emeryturĊ, przysáuguje prawo do ulgowej
odpáatnoĞci za wykorzystanie energii w iloĞci 3000 kWh rocznie. Prawo to, w przypadku zgonu pracownika przechodzi na
maáĪonka w przypadku pobierania przez maáĪonka renty rodzinnej.
Emeryci i renciĞci mają prawo do ekwiwalentu pieniĊĪnego w wysokoĞci 3000 kWh x 80% ceny energii elektrycznej
i skáadnika zmiennego opáaty przesyáowej oraz 100% wartoĞci opáaty staáej sieciowej i opáaty abonamentowej wedáug taryfy
jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych. Ekwiwalent pieniĊĪny wypáacany jest dwa razy w roku:
do 31 maja i do 30 listopada w wysokoĞci stanowiącej kaĪdorazowo poáowĊ rocznego ekwiwalentu.
3)
Nagrody jubileuszowe
Do innych dáugoterminowych ĞwiadczeĔ pracowniczych Grupa zalicza nagrody jubileuszowe. WysokoĞü tych nagród zaleĪy
od staĪu pracy oraz wysokoĞci otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Do oszacowania zobowiązaĔ z tego tytuáu
stosuje siĊ metody aktuarialne.
4)
Odpis na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych dla emerytów
Zgodnie z Ukáadem Zbiorowym Pracy Grupa ENEA S.A., naliczając wysokoĞü rocznego odpisu na Zakáadowy Fundusz
ĝwiadczeĔ Socjalnych (ZFĝS) uwzglĊdnia równieĪ emerytów uprawnionych do korzystania ze ĞwiadczeĔ funduszu.
Zobowiązanie ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu Ğwiadczenia pracy przez pracowników. WysokoĞü
rezerwy szacowana jest przy wykorzystaniu metod aktuarialnych.
Szacowanie zobowiązaĔ z tytuáu tych ĞwiadczeĔ, o których mowa w punktach 1 - 4 dokonywane jest przez aktuariusza
metodą „Projected Unit Credit Metod”. Zyski i straty aktuarialne są w caáoĞci odnoszone w rachunek zysków i strat.
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C. Program okreĞlonych skáadek
Zgodnie z zaáącznikiem nr 18 do Ukáadu ZUZP Grupa prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny w formie grupowego
ubezpieczenia pracowników z funduszem kapitaáowym na zasadach okreĞlonych w ustawie i wynegocjowanych ze stroną
związkową.
Z Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą korzystaü pracownicy Grupy po roku pracy niezaleĪnie od rodzaju umowy
o pracĊ.
Pracownicy przystĊpują do Pracowniczego Programu Emerytalnego na warunkach okreĞlonych poniĪej:
a)

ubezpieczenie zawiera siĊ w formie ubezpieczenia grupowego na Īycie z ochroną ubezpieczeniową,

b)

poziom skáadki podstawowej ustala siĊ w wysokoĞci 7% wynagrodzenia uczestnika,

c)

90% skáadki podstawowej przeznacza siĊ na skáadkĊ inwestycyjną, a 10% na ochronĊ ubezpieczeniową.

D. PáatnoĞü w formie akcji wáasnych

PáatnoĞci w formie akcji odnoszą siĊ do transakcji rozliczanych w instrumentach kapitaáowych lub ich ekwiwalencie,
w których Grupa w zamian za wáasne instrumenty kapitaáowe (akcje) lub ich ekwiwalent otrzymuje usáugi (Ğwiadczenie
pracy przez pracowników).
Grupa ujmuje usáugi otrzymane w ramach transakcji páatnoĞci w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitaáowych
oraz odpowiadający im wzrost w kapitale wáasnym w momencie, gdy otrzymuje te usáugi. JeĪeli usáugi otrzymane w ramach
transakcji páatnoĞci w formie akcji nie kwalifikują siĊ do ujĊcia jako aktywa, Grupa ujmuje je jako koszt.
WysokoĞü kosztu ocenia siĊ na podstawie wartoĞci godziwej i dokonuje siĊ wyceny na dzieĔ przyznania instrumentów.
Z uwagi na fakt, Īe wartoĞci godziwej ĞwiadczeĔ pracowników nie da siĊ bezpoĞrednio oceniü, ich wartoĞü ustala siĊ
w oparciu o wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów kapitaáowych.
W transakcjach páatnoĞci w formie akcji rozliczanych w Ğrodkach pieniĊĪnych Grupa wycenia zobowiązanie w wartoĞci
godziwej na kaĪdy dzieĔ sprawozdawczy, jak i na dzieĔ rozliczenia a ewentualne zmiany wartoĞci ujmuje w rachunku
zysków i strat danego okresu.
2.21. Rezerwy
Rezerwy tworzone są, gdy na spóákach Grupy ciąĪy obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze
zdarzeĔ przeszáych i prawdopodobne jest, Īe wypeánienie tego obowiązku spowoduje koniecznoĞü wypáywu Ğrodków
zawierających w sobie korzyĞci ekonomiczne oraz moĪna dokonaü wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej wáaĞciwy szacunek nakáadów niezbĊdnych do wypeánienia
obecnego obowiązku na dzieĔ bilansowy.
2.22. Ujmowanie przychodów
Przychody ze sprzedaĪy ujmuje siĊ w wartoĞci godziwej zapáaty otrzymanej lub naleĪnej, po pomniejszeniu o podatek od
towarów i usáug, rabaty i opusty.
Przychody ze sprzedaĪy energii i usáug dystrybucyjnych ujmuje siĊ w momencie dostawy energii lub usáug przesyáu do
odbiorcy.
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Dla celów ustalenia wielkoĞci przychodów za okres pomiĊdzy datą ostatniego fakturowania a datą bilansową dokonywany
jest szacunek przychodów, który wykazywany jest w bilansie w pozycji naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe.
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów ujmuje siĊ, gdy jednostka przekazaáa znaczące ryzyko i korzyĞci wynikające
z wáasnoĞci towarów i materiaáów oraz istnieje prawdopodobieĔstwo uzyskania korzyĞci ekonomicznych z tytuáu transakcji.
Przychody z tytuáu najmu nieruchomoĞci inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez
okres trwania umowy.
Przychody z tytuáu odsetek ujmowane są memoriaáowo przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, jeĞli ich uzyskanie
nie jest wątpliwe.
Przychody z tytuáu dywidend ujmuje siĊ w momencie nabycia prawa do otrzymania páatnoĞci.

2.23. Dotacje
Grupa otrzymuje dotacje w formie Ğrodków trwaáych oraz w formie refundacji wydatków poniesionych na Ğrodki trwaáe.
Grupa rozpoznaje te dotacje zgodnie z MSR 20 Dotacje rządowe.
Dotacje ujmowane są w bilansie jako przychody przyszáych okresów, jeĞli istnieje wystarczająca pewnoĞü ich otrzymania
oraz Grupa speáni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot juĪ poniesionych kosztów przez GrupĊ są
systematycznie ujmowane jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach, w których ponoszone są związane z nimi
koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot poniesionych przez GrupĊ nakáadów inwestycyjnych, są systematycznie,
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych, ujmowane jako pozostaáe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat
przez okres uĪytkowania aktywa.

2.24. Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych powstaáych w związku z przedterminowym rozwiązaniem
umów dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej (KDT)
Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych ujmowane są jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach,
w których ponoszone są związane z nimi koszty osierocone.
Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych ujmowane są w wysokoĞci zaliczek naleĪnych za dany okres obrotowy
wykazanych w Zaáączniku nr 4 do Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstaáych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r.
skorygowanych o szacowaną wysokoĞü korekty za dany okres. Rozliczenie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych
za dany rok jest dokonywane przez Prezesa URE do 31 lipca kolejnego roku oraz do 31 sierpnia po ostatnim roku
obowiązywania KDT.

2.25. Opáaty przyáączeniowe
Grupa otrzymuje od kontrahentów, dla których wykonywaáa przyáączenia do sieci, zwrot czĊĞci lub caáoĞci poniesionych
kosztów związanych z tym przyáączeniem. WartoĞü zrefundowanych kosztów przyáączeniowych rozpoznaje siĊ
w zobowiązaniach Grupy i rozlicza siĊ w przychody przez okres amortyzacji przyáączy, czyli 35 lat.
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2.26. Wypáata dywidend
PáatnoĞü dywidend na rzecz akcjonariuszy (w tym akcjonariuszy mniejszoĞciowych w przypadku dywidend spóáek
zaleĪnych) ujmuje siĊ jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Grupy w okresie, w którym nastąpiáo ich
zatwierdzenie przez akcjonariuszy Jednostki Dominującej.
Jako dywidendĊ traktuje siĊ równieĪ wpáatĊ z zysku od Jednoosobowych Spóáek Skarbu PaĔstwa, która wynosi 15% od
zysku brutto pomniejszonego o naleĪny podatek dochodowy.

2.27. SprawozdawczoĞü dotycząca segmentów dziaáalnoĞci
Podstawowym wzorem sprawozdawczoĞci stosowanym do segmentów jest segment branĪowy. Segment branĪowy to grupa
aktywów i zobowiązaĔ zaangaĪowana w dostarczanie produktów i usáug, które podlegają ryzykom i zwrotom z poniesionych
nakáadów inwestycyjnych innym niĪ pozostaáe segmenty branĪowe. W Grupie Kapitaáowej ENEA S.A. wyodrĊbnia siĊ
cztery segmenty branĪowe:



obrót – sprzedaĪ finalnemu odbiorcy energii elektrycznej,



dystrybucja – usáugi przesyáu energii elektrycznej,



wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej,

dziaáalnoĞü pozostaáa.
Grupa dziaáa w jednym Ğrodowisku gospodarczym – na terenie Polski, w związku z tym nie wydziela segmentów
geograficznych.



2.28. Nowe standardy rachunkowoĞci i interpretacje
Dla okresów rocznych rozpoczynających siĊ po 1 stycznia 2008 r. lub póĨniejszych obowiązuje nowy standard zatwierdzony
przez UE, dla którego Grupa nie skorzystaáa z moĪliwoĞci wczeĞniejszego zastosowania:

x

MSSF 8 – Segmenty operacyjne

MSSF 8 wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Standard wymaga ujawnienia informacji o segmentach w oparciu o elementy
skáadowe jednostki, które zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to
elementy skáadowe jednostki, dla których oddzielna informacja finansowa jest dostĊpna i regularnie oceniana przez osoby
podejmujące kluczowe decyzje odnoĞnie alokacji zasobów i oceniające dziaáalnoĞü.
Grupa oczekuje, Īe nowy standard moĪe mieü znaczący wpáyw na prezentacjĊ i ujawnienie informacji o segmentach
operacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Dla okresów rocznych rozpoczynających siĊ po 1 stycznia 2008 r. lub póĨniejszych obowiązują nowe standardy oraz
interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE.

x

KIMSF 13 – Program lojalnoĞciowy

Interpretacja weszáa w Īycie 1 lipca 2008 roku. WyjaĞnia ona jak jednostki, które udzielają klientom kupującym od nich
towary i usáugi nagród w programach lojalnoĞciowych powinny zaksiĊgowaü swoje zobowiązania do realizacji tych nagród
w postaci sprzedaĪy towarów i usáug za darmo lub po obniĪonych cenach. Takie jednostki są zobowiązane alokowaü czĊĞü
swoich przychodów ze sprzedaĪy do nagród w programach lojalnoĞciowych. Ta czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy jest
rozpoznawana tylko wtedy, kiedy jednostki wypeánią swoje zobowiązania.
Grupa nie spodziewa siĊ, Īe interpretacja bĊdzie miaáa jakikolwiek wpáyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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x

KIMSF 15 - Umowy budowlane dotyczące nieruchomoĞci

Interpretacja wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Interpretacja zajmuje siĊ okreĞleniem, który standard (MSR 11 Umowy
o usáugĊ budowlaną lub MSR 18 Przychody) powinien byü zastosowany do umów budowlanych dotyczących nieruchomoĞci,
oraz okreĞleniem momentu ujĊcia przychodów.
KIMSF 15 nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Grupy, poniewaĪ Grupa nie Ğwiadczy usáug budowlanych dotyczących
nieruchomoĞci.

x

KIMSF 16 - Zabezpieczenia udziaáów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym

Interpretacja wejdzie w Īycie 1 paĨdziernika 2008 roku. Interpretacja dotyczy wszystkich jednostek stosujących
zabezpieczenie udziaáów w aktywach netto w podmiotach zagranicznych. Interpretacja wyjaĞnia, iĪ ten rodzaj zabezpieczeĔ
moĪe byü zastosowany tylko, gdy aktywa netto podmiotu zagranicznego są ujĊte w sprawozdaniach jednostki.
KIMSF 16 nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci Grupy, poniewaĪ Grupa nie stosuje zabezpieczeĔ udziaáów w aktywach netto
w podmiotach zagranicznych.

x

Zaktualizowany MSSF 3 – Poáączenia jednostek gospodarczych

Zaktualizowany standard wejdzie w Īycie 1 lipca 2009 roku. Do zakresu zaktualizowanego standardu wáączono czĊĞü
dotychczas wyáączonych ze stosowania standardu poáączeĔ jednostek gospodarczych. Doprecyzowano definicjĊ
przedsiĊwziĊcia (business). ZawĊĪono zakres zobowiązaĔ warunkowych, do których moĪna przypisaü koszt poáączenia
jednostek gospodarczych. Wyáączono moĪliwoĞü ujmowania kosztów transakcji w koszcie poáączenia jednostek
gospodarczych. Zmieniono zasady ujmowania korekt kosztu poáączenia uwarunkowanych przyszáymi zdarzeniami.
Wprowadzono moĪliwoĞü wyceny udziaáów mniejszoĞci w wartoĞci godziwej.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.

x

Zaktualizowany MSR 23 – Koszty finansowania zewnĊtrznego

Zaktualizowany standard wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. BĊdzie on wymagaá aktywowania kosztów finansowania
zewnĊtrznego odnoszących siĊ do skáadników aktywów, które wymagają znacznego okresu czasu niezbĊdnego do
przygotowania ich do uĪytkowania lub sprzedaĪy.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.

x

Zaktualizowany MSR 1 – Prezentacja sprawozdaĔ finansowych

Zaktualizowany standard wejdzie w Īycie 1 stycznia 2009 roku. BĊdzie on wymagaá agregacji informacji w sprawozdaniach
finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadzaá sprawozdanie z áącznych zysków. Pozycje przychodów
i kosztów oraz pozycje skáadające siĊ na pozostaáe áączne zyski bĊdą mogáy byü prezentowane albo w pojedynczym
sprawozdaniu z áącznych zysków pokazującym sumy cząstkowe albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z zysków áącznych).
Grupa analizuje obecnie, czy prezentowaü pojedyncze sprawozdanie z áącznych zysków czy teĪ dwa oddzielne sprawozdania.
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x

Zmiany do MSR 27 – Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe

Zmiany wejdą w Īycie 1 lipca 2009 roku. W powiązaniu z aktualizacją MSSF 3 (powyĪej), wprowadzono m.in. nastĊpujące
zmiany do MSR 27:
1) zmiana definicji udziaáów mniejszoĞci;
2) uregulowanie sposobu ujmowania transakcji z udziaáowcami mniejszoĞciowymi;
3) zmiana ujĊcia transakcji utraty kontroli nad jednostką;
4) nowe wymogi ujawnieĔ.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.

x

Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 – Koszt inwestycji w jednostki zaleĪne, wspólkontrolowane lub
stowarzyszone

Zmiany wejdą w Īycie 1 lipca 2009 roku. Zmiany do MSSF zezwalają jednostce stosującej MSSF po raz pierwszy na
zastosowanie na dzieĔ przejĞcia w sprawozdaniach jednostkowych kosztu zakáadanego do ujĊcia inwestycji w jednostki
zaleĪne, wspóákontrolowane i stowarzyszone. Wybór odnoĞnie zastosowania kosztu zakáadanego oraz jego podstawy
(wartoĞü bilansowa wedáug wczeĞniej stosowanych ogólnie przyjĊtych zasad rachunkowoĞci lub wartoĞü godziwa ustalona
zgodnie z MSR 39), dokonywany jest odrĊbnie dla kaĪdej inwestycji. Dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy,
stosujących koszt zakáadany do ujĊcia inwestycji, przewidziane są równieĪ dodatkowe ujawnienia w sprawozdaniach
finansowych.
Zmiany do MSR 27 eliminują definicjĊ „metody ceny nabycia” obecnie wystĊpująca w MSR 27, w zamian wprowadzając
wymóg, by wszystkie dywidendy od jednostek zaleĪnych, stowarzyszonych i wspóákontrolowanych byáy ujmowane
w przychodach w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestora, gdy ustalone jest prawo do otrzymania
dywidendy. Zmiany okreĞlają równieĪ sposób ujĊcia w jednostkowych sprawozdaniach finansowych nowo tworzonych
jednostek, które stają siĊ jednostką dominującą innej jednostki w grupie przy speánieniu okreĞlonych warunków.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.

x

Zmiany do MSSF 2 – PáatnoĞci w formie akcji

Zmiany wchodzą w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Zmiany zawierają doprecyzowanie kwestii wpáywu warunków innych niĪ
warunki nabywania uprawnieĔ na wycenĊ instrumentów kapitaáowych.

x

Zmiany do MSR 32 – Instrumenty finansowe – prezentacja i MSR 1 – Prezentacja sprawozdaĔ
finansowych

Zmiany wchodzą w Īycie 1 stycznia 2009 roku. Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z MSR 32 odnoĞnie
klasyfikacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaĪy, dopuszczając klasyfikacjĊ niektórych z nich jako skáadnik
kapitaáu. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmian, okreĞlone instrumenty finansowe, reprezentujące udziaáy koĔcowe
(rezydualne) w aktywach netto jednostki, które inaczej byáyby zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe, bĊdą
klasyfikowane jako skáadniki kapitaáu, jeĞli zarówno te instrumenty finansowe, jak i ogólna struktura kapitaáowa jednostki
wystawiającej te instrumenty bĊdą speániaáy okreĞlone warunki.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zaktualizowanego standardu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.
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x

Zmiany do MSR 39 – Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena

Zmiany wchodzą w Īycie dla okresów rocznych rozpoczynających siĊ po 1 lipca 2009 r. lub póĨniejszych. Zmiany zawierają
doprecyzowanie, które z ryzyk lub czĊĞci przepáywów pieniĊĪnych, które moĪna uznaü za speániające kryteria transakcji
zabezpieczanej rozpoznawanej zgodnie z MSR 39 i wprowadzają dodatkowe objaĞnienia stosowania.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

x

Udoskonalenia do MiĊdzynarodowych Standardów SprawozdawczoĞci Finansowej 2008

Udoskonalenia wchodzą w Īycie 1 stycznia 2009 r. lub – w przypadku zmian do MSSF 5 Aktywa trwaáe przeznaczone do
sprzedaĪy – 1 lipca 2009 r. Udoskonalenia do MSSF 2008 zawierają 35 zmian i podzielone zostaáy na dwie czĊĞci:
I czĊĞü zawiera 24 zmiany do 15 standardów, które skutkują w zmianach zasad prezentacji, ujmowania i wyceny,
II czĊĞü zawiera 11 zmian terminologii i edytorskich do 9 standardów, w odniesieniu do których Rada MiĊdzynarodowych
Standardów RachunkowoĞci oczekuje, iĪ nie bĊdą miaáy wpáywu na zasady rachunkowoĞci lub zmiany te bĊdą minimalne.
Grupa nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej wpáywu udoskonaleĔ.

3.

WaĪne oszacowania i zaáoĪenia

Sporządzenie Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu
przyjĊcia pewnych zaáoĪeĔ i dokonania szacunków, które wpáywają na przyjĊte zasady rachunkowoĞci oraz na wielkoĞci
wykazane w Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego sprawozdania. ZaáoĪenia
i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieĪących i przyszáych zdarzeĔ i dziaáaĔ. Rzeczywiste wyniki
mogą siĊ jednak róĪniü od przewidywanych.
Podstawowe obszary, w których szacunki Zarządu mają istotny wpáyw na Ğródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe to:



Ğwiadczenia pracownicze w trakcie i po okresie zatrudnienia – przyjĊto wycenĊ rezerw na Ğwiadczenia pracownicze
sporządzoną poprzez okreĞlenie salda początkowego zobowiązaĔ na dzieĔ bilansowy z tytuáu przewidywanych
przyszáych wypáat ĞwiadczeĔ, obliczoną w sposób aktuarialny; wzrost stopy dyskontowej oraz zmiana tempa
dáugookresowego wzrostu wynagrodzeĔ mają wpáyw na dokáadnoĞü dokonanego szacunku (nota 23),



odpisy aktualizujące naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe – wysokoĞü odpisu stanowi róĪnica pomiĊdzy
wartoĞcią bilansową, a wartoĞcią bieĪącą szacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych, zdyskontowanej wedáug
efektywnej stopy procentowej; zmiana wartoĞci szacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych spowoduje zmianĊ
oszacowania wielkoĞci odpisów aktualizujących naleĪnoĞci (nota 11),



niezafakturowane przychody ze sprzedaĪy na koniec okresu obrotowego – oszacowanie wielkoĞci sprzedaĪy energii
nierozliczonej odbywa siĊ na podstawie szacowanego zuĪycia energii elektrycznej w okresie od dnia ostatniego odczytu
rozliczeniowego do koĔca okresu obrotowego (nota 11),



okresy ekonomicznej uĪytecznoĞci – szacowanie obejmuje pozostaáy okres uĪytkowania Ğrodków trwaáych na podstawie
aktualnej wiedzy dotyczącej przewidywanego okresu korzystania z danego Ğrodka trwaáego podlega okresowej
weryfikacji z uwzglĊdnieniem obowiązujących przepisów prawnych (nota 6),



odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci – szacowanie obejmuje potencjalną wypáatĊ odszkodowaĔ
za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu i czynszu dzierĪawnego i dokonywane jest przez sáuĪby techniczne Grupy
w oparciu o indywidualne analizy zgáoszonych roszczeĔ (nota 25, 42.1, 42.4 i 42.5),
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rezerwa na rekultywacjĊ Ğrodowiska - Elektrownia "Kozienice" S.A. po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla
i popioáu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ spóáka posiada duĪe, niezapeánione
obszary skáadowiska przewidywany termin rekultywacji bĊdzie miaá miejsce w 2060 r. Przyszáe oszacowane koszty
rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. przy uĪyciu stopy
dyskontowej w wysokoĞci 6 %. Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska aktualizowana jest póárocznie, chyba, Īe zaszáy
istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do jej oszacowania (nota 25),



rezerwa na koszty wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej - w procesie spalania wĊgla Elektrownia
"Kozienice" S.A. uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ popioáowo-ĪuĪlową. W związku z faktem,
iĪ spóáka ponosi koszt wydania mieszanki, spóáka tworzy odpowiednią rezerwĊ. Przyszáe oszacowane koszty wydania
lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 30 czerwca
2008 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6 %. Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki
popioáowo - ĪuĪlowej aktualizowana jest póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do jej
oszacowania (nota 25),



rezerwa na zakup praw do emisji CO2 – na koniec okresów sprawozdawczych Grupa rozpoznaje rezerwĊ w wysokoĞci
odpowiadającej udziaáowi energii wyprodukowanej w stosunku do wielkoĞci planowanej rocznej produkcji energii.
Istnieje niepewnoĞü, co do rzeczywistej wielkoĞci energii związanej z emisją CO2, która zostaáa wyprodukowana
w 2008 r. W szczególnoĞci wpáyw na produkcjĊ bĊdą miaáy zmiany cen rynkowych energii oraz zmiany cen praw do
emisji CO2 (nota 25),



páatnoĞci w formie akcji wáasnych - Grupa ujmuje usáugi (Ğwiadczenie pracy) otrzymane w ramach transakcji páatnoĞci
w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitaáowych oraz odpowiadający im wzrost w kapitale wáasnym
w momencie, gdy otrzymuje te usáugi. Z uwagi na fakt, Īe wartoĞci godziwej ĞwiadczeĔ pracowników nie da siĊ
bezpoĞrednio oceniü, ich wartoĞü ustala siĊ w oparciu o wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów kapitaáowych.
Grupa na kaĪdy dzieĔ bilansowy, jak i na DzieĔ Przyznania, ustala wartoĞü godziwą przyznanych instrumentów
kapitaáowych, a ewentualne zmiany wartoĞci ujmuje w rachunku zysków i strat (nota 19),



Ğwiadectwa pochodzenia energii – Grupa rozpoczĊáa w 2008 roku produkcjĊ energii przy wspóáspalaniu biomasy
i z tego tytuáu zamierza záoĪyü wniosek o wydanie przez Prezesa URE stosownych Ğwiadectw pochodzenia energii.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Grupa nie speánia wymaganego poziomu 5% udziaáu biomasy rolnej wymaganego do
uzyskania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych, zamierza jednak záoĪyü wniosek za okres roczny
i jest przekonana, Īe w tym okresie uzyska wymagany prawem udziaá w spalaniu biomasy rolnej, dlatego na dzieĔ
30 czerwca 2008 r. rozpoznaáa wartoĞü Ğwiadectw pochodzenia odpowiadającą wielkoĞci produkcji energii ze Ĩródeá
odnawialnych zrealizowanej w okresie, za który sporządzone jest niniejsze Ğródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe (nota 24),



rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych, powstaáych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej (KDT) – Grupa ujmuje rekompensaty w wysokoĞci zaliczek
naleĪnych za dany okres skorygowanych o szacowaną wysokoĞü korekty, która bĊdzie obliczona przez Prezesa URE,
która zaleĪy od wielu czynników, w tym w szczególnoĞci od wyniku dziaáalnoĞci wytwórcy, wolumenu sprzedaĪy
energii oraz Ğrednich cen rynkowych energii elektrycznej (nota 37),



utrata wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych – Grupa przeprowadziáa test na utratĊ wartoĞci rzeczowych aktywów
trwaáych związanych z dystrybucją. Istnieje niepewnoĞü, co do przyjĊtego zaáoĪenia dotyczącego okresu zrównania
wartoĞci regulacyjnej aktywów (WRA) z wartoĞcia bilansową tych aktywów, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa
URE i jest podstawą do kalkulowania obowiązujących GrupĊ taryf sprzedaĪy (nota 6).
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F-190

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

4.

Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Skáad Grupy Kapitaáowej – wykaz jednostek zaleĪnych i stowarzyszonych

Nazwa i adres Spóáki
ENERGOMIAR Sp. z o.o.
PoznaĔ ul StrzeszyĔska 58
BHU S.A.
PoznaĔ, ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska Biuro Usáug Technicznych S.A.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska Hotel „EDISON” Sp. z o.o.
Baranowo k/Poznania
Energetyka Wysokich i NajwyĪszych NapiĊü
„EWiNN” Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska Zakáad Transportu Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
COGEN Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. Nowowiejskiego 11
EnergoPartner Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. StrzeszyĔska 58
Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych
Energobud Leszno Sp. z o.o.
Gronówko 30 64-111 Lipno
Energetyka PoznaĔska Zakáad Obsáugi Socjalnej
ENERGO-TOUR Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. Marcinkowskiego 27
ENEOS Sp. z o.o.
Szczecin ul. Ku SáoĔcu 34
ENTUR Sp. z o.o.
Szczecin ul. Malczewskiego 5/7
Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej Centrum
Rehabilitacyjno – Wczasowe ENERGETYK Sp. z o.o.
Inowrocáaw ul. WilkoĔskiego 2
STEREN Sp. z o.o.
Bydgoszcz ul. Lenartowicza 33-35
Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
SamociąĪek, 86-010 Koronowo
Zakáad Usáug Przewozowych ENERGOTRANS Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 4
Zakáad Usáug Motoryzacyjnych ENERGOAUTO Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 4
IGG Zachód Sp. z o.o. w likwidacji
Zielona Góra ul. Zacisze 15
PrzedsiĊbiorstwo Energetyki Cieplnej –Gozdnica Sp. z o.o.
Gozdnica ul. ĝwierczewskiego 30
Zakáad Usáug Teleinformatycznych ZZE „IT Serwis” Sp. z o.o.
Zielona Góra ul. Zacisze 28
Zakáad Handlowo – Usáugowy „Auto – Styl” Sp. z o.o.
Zielona Góra ul. Zacisze 15
FINEA Sp. z o.o.
PoznaĔ ul. MáyĔska 3/8
ENEA Operator Sp. z o.o.
PoznaĔ,ul. StrzeszyĔska 58
Elektrownia „Kozienice” S.A.
ĝwierĪe Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1
PrzedsiĊbiorstwo Produkcji Strunobetonowych ĩerdzi
Wirowanych WIRBET S.A.
Ostrów Wlkp. ul. Cháapowskiego 51

Udziaá ENEA S.A.
w caákowitej liczbie
gáosów w %
30.06.2008

Udziaá ENEA S.A.
w caákowitej liczbie
gáosów w %
31.12.2007

100

100

87,77

87,77

100

100

100

100

100

100

100

100

95

95

100

100

99,05

99,05

99,92

99,92

100

100

100

100

99,92

99,92

100

100

100

100

100

100

100

100

50,35

50,35

100

50,35

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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F-191

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

W spóáce Energetyka PoznaĔska Biuro Usáug Technicznych S.A. z dniem 1 lipca 2007 r. wszczĊto postĊpowanie
likwidacyjne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaáą nr 17/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zaprotokoáowaną aktem
notarialnym Rep. A. 7097/2008, dziaáając na podstawie art. 460 § 31 lit. H Statutu Spóáki postanowiáo o uchyleniu likwidacji
i o dalszym istnieniu Spóáki.
Finea Sp. z o.o. od dnia 1 lutego 2007 roku zostaáa postawiona w stan likwidacji (Uchwaáa nr 3 NZW Spóáki
z 1 lutego 2007 r.). Wpisu do KRS dokonano 23 lutego 2007 r. Dnia 27 lutego 2008 r. uchwaáą nr 1 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników FINEA Sp. z o.o. postanowiono o wstrzymaniu likwidacji i dalszym istnieniu Spóáki.
W dniu 1 paĨdziernika 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z Grupy, z obszaru „wykonawstwo”. Energetyka PoznaĔska
PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych Energobud Leszno Sp. z o.o. przejĊáa nastĊpujące Spóáki, które od tej pory dziaáają
jako oddziaáy spóáki:
1) Energetyka PoznaĔska Zakáad Inwestycji Energetycznych INVECO Sp. z o.o.
2) Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD PoznaĔ Sp. z o.o.
3) Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD Piáa Sp. z o.o.
4) Energetyka PoznaĔska PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych ENERGOBUD Gniezno Sp. z o.o.
5) PrzedsiĊbiorstwo Usáug Energetycznych Bydgoszcz S.A.
6) Zakáad Remontowo – Budowlany ENERGOBUD Sp. z o.o.
Kapitaá zakáadowy EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o. wskutek poáączenia siĊ ze spóákami przejmowanymi podwyĪszony zostaá
o kwotĊ 2.661.500 zá, z kwoty 863.000 zá do kwoty 3.524.500 zá, w drodze utworzenia 5.323 udziaáów ( z 1.726 udziaáów do
7.049 udziaáów) o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem dla wspólników spóáek przejmowanych.
W dniu 18 paĨdziernika 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z obszaru „multiusáugi” poprzez przejĊcie przez Zakáad
Energetyczny Szczecin – OĞwietlenie Ulic Sp. z o.o. spóáki Energetyka PoznaĔska Zakáad OĞwietlenia Drogowego Sp. z o.o.
W wyniku poáączenia powstaá jeden podmiot pod firmą ENEOS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Kapitaá zakáadowy ENEOS Sp. z o.o. w skutek poáączenia siĊ z ZOD Sp. z o.o. (spóáka przejmowana) podwyĪszony zostaá o kwotĊ
6.015.000 zá, z kwoty 13.544.000 zá do kwoty 19.559.000 zá, w drodze utworzenia 12.030 (z 27.088 udziaáów do 39.118 udziaáów)
udziaáów o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem wszystkich nowoutworzonych udziaáów dla jedynego wspólnika
spóáki przejmowanej, tj. dla ENEA S.A.
W dniu 3 grudnia 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z obszaru „energia zielona”, tj.:
1) Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w SamociąĪku (spóáka przejmująca) z nastĊpującymi spóákami:
2) Energetyka PoznaĔska Zakáad Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrowiu
3) Energetyka SzczeciĔska Zespóá Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Páotach
4) Zakáad Elektrowni Wodnych ENERGOZEW Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Kapitaá zakáadowy Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – spóáki przejmującej, wskutek poáączenia ze spóákami przejmowanymi,
podwyĪszony zostaá o kwotĊ 22.084.000 zá zá, z kwoty 182.606.500 zá do kwoty 204.690.500 zá, w drodze utworzeni 44.168 udziaáów
(z 365.213 udziaáów do 409.381 udziaáów) o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy z przeznaczeniem dla wspólników spóáek
przejmowanych.
W dniu 31 grudnia 2007 r. nastąpiáo poáączenie spóáek z obszaru „pomiary”, tj.:
1) ENERGOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spóáka przejmująca)
2) Energetyka SzczeciĔska PUPH ELMAS Sp. z o.o. z siedzibą w Maszewie
3) ZUH Hurtus Zielonogórskich Zakáadów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
Kapitaá zakáadowy ENERGOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – spóáki przejmującej, wskutek poáączenia ze spóákami
przejmowanymi, podwyĪszony zostaá o kwotĊ 627.000 zá, z kwoty 1.717.000 zá do kwoty 2.344.000 zá, w drodze utworzenia
1.254 udziaáów (z 3.434 udziaáów do 4.688 udziaáów) o nominalnej wartoĞci 500 zá kaĪdy, z przeznaczeniem dla wspólników spóáek
przejmowanych.
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F-192

Informacje dotyczące segmentów dziaáalnoĞci

F-193

Raz e m
3 038 586
3 038 586
(2 905 283)
133 303

143 570

(170 223)
164 748
(5 475)

(170 223)

Raz e m

(74 860)
20 687

(2 449 096)
95 547

2 544 643

-

2 544 643
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Udziaá w zysku udziaáowców mniejszoĞciowych

Zysk netto

Podatek dochodowy

Udziaá netto w z/s jednostek stowarzyszonych

120

425 068
452 028

(428)

13 014

(257 510)
24 620

282 130

-

(6 313)

(1 065 652)
49 758

1 115 410

138 560

(75)

Przychody finansowe

(1 290 682)
26 644

1 317 326

-

1 115 410

1 290 673
26 653

Dystrybucja

O brót

W yáącz e nia

(1 075 632)
(1 075 632)
1 074 596
(1 036)

Wyáącz e nia

Koszty finansowe

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)
Zysk ope racyjny

Koszty ogóáem
W ynik se gme ntu

Przychody ze sprzedaĪy netto ogóáem

SprzedaĪ miĊdzy segmentami

Za okre s 1-01-2007 - 30-06-2007
Przychody ze sprzedaĪy netto

Wyniki segmentów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przedstawiają siĊ nastĊpująco:
Poz ostaáa
dz iaáalnoĞü

132 406
182 571
314 977
(316 799)
(1 822)

(16 214)
41 633
(428)
(29 870)
90 961

128 056
767 943
895 999
(858 291)
37 708

Poz ostaáa
dz iaáalnoĞü

Koszty finansowe
Przychody finansowe
Udziaá netto w z/s jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy
Zysk netto
Udziaá w zysku udziaáowców mniejszoĞciowych

1 166 766
1 166 766
(1 093 091)
73 675

1 611 358
125 118
1 736 476
(1 711 698)
24 778

Wytwarz anie

(37 463)
95 840

Dystrybucja

O brót

Nieprzypisane koszty caáej Grupy (koszty zarządu)
Zysk ope racyjny

Za okre s 1-01-2008 - 30-06-2008
Przychody ze sprzedaĪy netto
SprzedaĪ miĊdzy segmentami
Przychody ze sprzedaĪy netto ogóáem
Koszty ogóáem
Wynik se gme ntu

Podstawowy ukáad sprawozdawczy – segmenty branĪowe
Wyniki segmentów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. przedstawiają siĊ nastĊpująco:

5.

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)




F-194
89 918

748

112 498

O brót
18 011
499 239
517 250

-

140 193
179 308

173 778

Dystrybucja
4 323 132
16 898
27 561
4 367 591

22 592

69 233
115 423

277 020

340 625
377 052
-

83 413

234 470

Dystrybucja
4 381 643
119 619
4 501 262

2 064
3 427

184 224

O brót
18 759
367 456
386 215
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RAZEM: KAPITAà WàASNY I ZO BO WIĄZANIA
Nakáady inwestycyjne na Ğrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych wyáączona z segmentacji
Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

RAZEM: AKTYWA
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
Kapitaá wáasny i zobowiązania wyáączone z segmentacji
- w tym zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe zobowiązania

Stan na 31-12-2007
Rzeczowe aktywa trwaáe
NaleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe
Razem:
AKT YWA wyáączone z segmentacji
- w tym rzeczowe aktywa trwaáe

19 790

28 784
56 919

253 726

20 615

20 996
16 935

102 070

Wytwarz anie oz ostaáa dz iaáalnoĞü
2 814 058
306 070
92 739
135 425
2 906 797
441 495

8 640

8 884
7 795

214 661

Wytwarzanie oz ostaáa dziaáalnoĞü
2 766 626
302 112
163 891
37 151
55 630
184 914
2 986 147
524 177

Pozostaáe informacje dotyczące segmentów na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. oraz za okres 12 miesiĊcy koĔczący siĊ tego dnia przedstawiają siĊ nastĊpująco:

Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych wyáączona z segmentacji
Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

Nakáady inwestycyjne na Ğrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych

- w tym zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe zobowiązania
RAZEM: KAPITAà WàASNY I ZO BO WIĄZANIA

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
Kapitaá wáasny i zobowiązania wyáączone z segmentacji

RAZEM: AKTYWA

Stan na 30-06-2008
Rzeczowe aktywa trwaáe
Zapasy
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Razem:
AKT YWA wyáączone z segmentacji
- w tym rzeczowe aktywa trwaáe

Podstawowy ukáad sprawozdawczy – segmenty branĪowe (cd.)
Pozostaáe informacje dotyczące segmentów na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz za okres 6 miesiĊcy koĔczący siĊ tego dnia przedstawiają siĊ nastĊpująco:

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

9 816 186
392 469
454 333
16 224
123 818

9 816 186
774 490
9 041 696
13 231

Raz e m
7 520 530
715 239
8 235 769
1 580 417
350 631

18 996
121 150

9 954 140
218 310
303 274

9 954 140
777 957
9 176 183
2 138

Raz e m
7 409 881
217 940
767 344
8 395 165
1 558 975
355 194




Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaĪy zewnĊtrznym klientom oraz transakcji z innymi segmentami,
które dają siĊ bezpoĞrednio przyporządkowaü do danego segmentu wraz z odpowiednią czĊĞcią przychodów Grupy, jaką
w oparciu o racjonalne przesáanki moĪna przypisaü do tego segmentu.
Koszty segmentu są kosztami skáadającymi siĊ z kosztów sprzedaĪy zewnĊtrznym klientom oraz kosztów transakcji
realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z dziaáalnoĞci operacyjnej danego segmentu i dają siĊ
bezpoĞrednio przyporządkowaü do tego segmentu wraz z odpowiednią czĊĞcią kosztów Grupy, które w oparciu o racjonalne
przesáanki moĪna przypisaü do danego segmentu.
W transakcjach miĊdzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe, zapewniające poszczególnym jednostkom uzyskanie
marĪy wáaĞciwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku. W zakresie obrotu energią i Ğwiadczenia usáug przesyáowych
obowiązują ceny okreĞlone przepisami prawa energetycznego.

Uzupeániający ukáad sprawozdawczy – segmenty geograficzne
Grupa dziaáa w jednym Ğrodowisku gospodarczym - na terenie Polski, w związku z tym nie wydziela segmentów
geograficznych.

6.

Rzeczowe aktywa trwaáe
Budynki i
Grunty
budowle

Stan na 1 stycz nia 2008 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊ gowa ne tto

Urz ądz e nia
te chnicz ne
ĝrodki
i masz yny transportu

27 303 5 940 932
- (1 391 220)
27 303 4 549 712

3 859 461
(909 496)
2 949 965

Zmiany w okre sie 6 mie siĊ cy do 30 cz e rwca 2008 r.
Przeniesienia
1 888
Nabycie
1 378
72 645
Zbycie (wartoĞü początkowa)
(3)
(2 773)
Zbycie (umorzenie)
1 284
Amortyzacja
(172 931)
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü początkowa)
2 148
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
10
Stan na 30 cz e rwca 2008 r.

53 435
21 611
(3 716)
1 038
(130 909)
(917)
2 395

WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊ gowa ne tto

28 678 6 014 840
- (1 562 857)
28 678 4 451 983

3 929 874
(1 036 972)
2 892 902

ĝrodki
Inne
Ğrodki trwaáe w
trwaáe budowie

91 116 342 153 164 970
(36 780) (217 278)
54 336 124 875 164 970

2
(1
1
(4

345
869
555)
125
045)
432
145

6
(1
1
(7
(1
1

726
(57 265)
504 110 345
243)
(692)
158
898)
818)
(3 161)
359
-

93 207 346 322 214 197
(39 555) (222 659)
53 652 123 663 214 197

O góáe m
10 425 935
(2 554 774)
7 871 161

(871)
215 352
(9 982)
4 605
(315 783)
(3 316)
3 909
10 627 118
(2 862 043)
7 765 075

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-195

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Budynki i
budowle
Grunty

Urz ądz e nia
te chnicz ne
ĝrodki
i masz yny transportu

Inne
ĝrodki
Ğrodki trwaáe w
trwaáe budowie

O góáe m

Stan na 1 stycz nia 2007 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊ gowa ne tto

24 733
24 733

4 916 141
(987 813)
3 928 328

Zmiany w okre sie 12 mie siĊ cy do 31 grudnia 2007 r.
Przeniesienia
471
89 174
Nabycie
2 209
159 994
Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.
(wartoĞü początkowa)
(umorzenie)
Zbycie (wartoĞü początkowa)
Zbycie (umorzenie)
Amortyzacja
Likwidacje i pozostaáe (wartoĞc początkowa)
Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2007 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊ gowa ne tto

196
(306)
-

789
(102
(16
2
(303
2
(1

1 414 646
(305 071)
1 109 575

18 498
37 348

079
121)
153)
856
116)
697
026)

2 392 612
(478 188)
(2 856)
750
(124 427)
(787)
(2 560)

27 303 5 940 932
- (1 391 220)
27 303 4 549 712

3 859 461
(909 496)
2 949 965

74 465 321 984
(28 249) (207 194)
46 216 114 790

930
6 411
10
(2
(1
1
(6

396
466)
226)
036
996)
140
(105)

92 630
92 630

414 (109 487)
20 193 164 386
9
(2
(4
4
(16
(5
4

273
216)
227)
173
524)
484)
483

24 186
(39)
(6 706)
-

91 116 342 153 164 970
(36 780) (217 278)
54 336 124 875 164 970

6 844 599
(1 528 327)
5 316 272

390 541
3 225
(584
(24
8
(451
(10

742
991)
807)
815
063)
140)
792

10 425 935
(2 554 774)
7 871 161

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwaáych Grupy zostaáy wykazane w nocie 12.

Test na utratĊ wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Grupa przeprowadziáa test na utratĊ wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych związanych
z dystrybucją. Na podstawie przeprowadzonego testu nie stwierdzono na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. utraty wartoĞci
rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją. Przeprowadzenie tego testu wymagaáo przyjĊcia szeregu zaáoĪeĔ.
Jednym z kluczowych zaáoĪeĔ byáo uwzglĊdnienie okresu wzrostu wartoĞci regulacyjnej aktywów (WRA) do poziomu
bilansowej wartoĞci tych aktywów. WartoĞü odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwaáych związanych z dystrybucją zostaáa
ustalona przy zaáoĪeniu, Īe w przyszáych decyzjach Prezesa URE dotyczących wysokoĞci taryf sprzedaĪy obowiązujących
GrupĊ w latach 2010-2012 i w nastĊpnych okresach zostanie uwzglĊdniona korzystniejsza wartoĞü regulacyjna aktywów
(WRA) w porównaniu do poziomu WRA przyjĊtego przez Prezesa URE przy ustalaniu taryfy na rok 2008. Zgodnie z tymi
zaáoĪeniami zrównanie wartoĞci regulacyjnej aktywów z ich wartoĞcia bilansową nastąpi w roku 2013. PrzyjĊta przez
Prezesa URE obecna wartoĞü WRA jest znacząco niĪsza od wartoĞci ksiĊgowej rzeczowych aktywów trwaáych związanych
z dystrybucją. W przypadku zastosowania obecnej metody liczenia WRA przez Prezesa URE dla lat 2010-2012 oraz
nastĊpnych okresów istnieje ryzyko, Īe dokonanie odpisu z tytuáu utraty wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych
związanych z dystrybucją moĪe okazaü siĊ konieczne.

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-196

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Leasing finansowy
Grupa jako leasingobiorca uĪywa na podstawie umowy leasingu finansowego nastĊpujące rzeczowe aktywa trwaáe:

30.06.2008
WartoĞü
bilansowa
ne tto

Umorz e nie

W artoĞü
bilansowa
ne tto

(275)
(407)

186
1 307

461
903

(228)
(238)

233
665

(682)

1 493

1 364

(466)

898

Umorz e nie

461
1 714
2 175

techniczne i
maszyny
Ğrodki transportu

31.12.2007
WartoĞü
pocz ątkowa –
aktywowany
le asing
finansowy

W artoĞü
pocz ątkowa –
aktywowany
le asing
finansowy

Grupa nie wystĊpuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.

7.

WartoĞci niematerialne

Kosz ty prac
rozwojowych

O programowanie
komputerowe,
WartoĞü
licencje,
firmy konce sje, pate nty

O góáem

Stan na 1 stycz nia 2008 r.
WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü netto

212

385

107 862

108 459

(151)

-

(67 790)

(67 941)

61

385

40 072

40 518

Zmiany w okre sie 6 mie siĊcy do 30 czerwca 2008 r.
Przeniesienia

-

-

871

871

Nabycie

-

-

2 958

2 958

Zbycie (wartoĞü początkowa)

-

-

Zbycie (umorzenie)

(417)

(417)

-

-

(22)

-

(5 473)

(5 495)

Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü początkowa)

-

-

(440)

(440)

Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 30 cz erwca 2008 r.

-

-

448

448

Amortyzacja

WartoĞü brutto
Umorzenie
WartoĞü ksiĊgowa netto

417

417

212

385

110 834

111 431

(173)

-

(72 398)

(72 571)

39

385

38 436

38 860

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Koszty prac
roz wojowych

O programowanie
kompute rowe ,
lice ncje ,
WartoĞü
firmy konce sje , pate nty

O góáe m

Stan na 1 stycz nia 2007 r.
WartoĞü brutto

185

385

77 639

78 209

(121)

-

(52 352)

( 52 473)

64

385

25 287

25 736

Nabycie

27

-

1 902

1 929

Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A. (wartoĞü początkowa)

-

-

28 651

28 651

Umorzenie
WartoĞü netto
Zmiany w okre sie 12 mie siĊ cy do 31 grudnia 2007 r.

Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A. (umorzenie)

-

-

(5 969)

(5 969)

Zbycie (wartoĞü początkowa)

-

-

(291)

(291)

Zbycie (umorzenie)

-

-

289

(30)

-

(9 804)

(9 834)

Likwidacje i pozostaáe (wartoĞü początkowa)

-

-

(39)

(39)

Likwidacje i pozostaáe (umorzenie)
Stan na 31 grudnia 2007 r.

-

-

46

46

Amortyzacja

WartoĞü brutto
Umorzenie

289

212

385

107 862

108 459

(151)

-

(67 790)

( 67 941)

61

385

40 072

40 518

WartoĞü ksiĊgowa netto

Na wartoĞciach niematerialnych i prawnych nie ustanowiono zabezpieczeĔ.

8.

NieruchomoĞci inwestycyjne
30.06.2008

WartoĞü brutto na począte k okre su

31.12.2007

4 839

-

Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A. (wartoĞü początkowa)

-

4 833

Przeniesienie do/z rzeczowych aktywów trwaáych

-

6

WartoĞü brutto na konie c okre su

4 839

WartoĞü umorze nia na pocz ąte k okre su
Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.
Umorzenie za okres
WartoĞü umorze nia na konie c okre su

4 839

(507)

-

-

(466)

(83)

(41)

(590)

(507)

WartoĞü netto na pocz ąte k okre su

4 332

-

WartoĞü netto na konie c okre su

4 249

4 332

Na nieruchomoĞciach inwestycyjnych nie ustanowiono zabezpieczeĔ.

9.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
30.06.2008

31.12.2007

Stan na początek okresu

5 207

5 060

Udziaá w zmianie stanu aktywów netto
Stan na dz ie Ĕ bilansowy

(428)

147

4 779

5 207

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

10. Aktywa finansowe
30.06.2008
Dáugoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy (udziaáy i akcje w
jednostkach niepowiązanych)
Dáugoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek
zysków i strat
Dáugote rminowe aktywa finansowe raze m

31.12.2007

14 985

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

14 981

1 043

1 379

16 028

16 360

3 000

3 292

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
Krótkote rminowe aktywa finansowe raz e m

163 543

49 323

166 543

52 615

Raz e m

182 571

68 975

11. NaleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe naleĪnoĞci
30.06.2008
31.12.2007
WartoĞü bilansowa WartoĞü bilansowa
Krótkote rminowe
naleĪ noĞci

nale Ī noĞci z

tyt. dostaw

i usáug

oraz

poz ostaáe

NaleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug
NaleĪnoĞci z tytuáu podatków oraz innych podobnych ĞwiadczeĔ
Inne naleĪnoĞci
Zaliczki
Naliczone naleĪnoĞci z tytuáu niezafakturowanej sprzedaĪy
Przedpáacone ubezpieczenia majątkowe

500 239

541 784

31 356

35 784

162 922

76 473

1 865

310

185 896

181 726

5 316

2 851

887 594

838 928

(121 150)

(123 818)

766 444

715 110

NaleĪnoĞci finansowe

104

107

Przedpáaty

796

22

Minus: odpis aktualizujący wartoĞü naleĪnoĞci
Krótkote rminowe naleĪ noĞci z tyt. dostaw i usáug
oraz poz ostaáe naleĪ noĞci ne tto
Dáugote rminowe nale Ī noĞci z tyt. dostaw i usáug oraz poz ostaáe naleĪ noĞci

Dáugote rminowe nale Ī noĞci z tyt. dostaw i usáug
oraz poz ostaáe naleĪ noĞci ne tto
Raz e m nale Ī noĞci z tyt. dostaw i usáug oraz poz ostaáe nale Ī noĞci netto

900

129

767 344

715 239

Odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug i pozostaáych naleĪnoĞci:
30.06.2008
O dpis aktualizujący wartoĞü nale Ī noĞci na począte k okre su
Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.

123 818
-

31.12.2007
106 476
29 521

Utworzony

5 168

Rozwiązany

(6 618)

(28 643)

Wykorzystany

(1 218)

(1 663)

O dpis aktualizujący wartoĞü nale Ī noĞci na konie c okre su

121 150

18 127

123 818

Zabezpieczenia i ograniczenia w dysponowaniu naleĪnoĞciami zostaáy wykazane w nocie 12.
Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

12. Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy
Rzeczowe aktywa trwaáe, do których jednostka ma ograniczony tytuá wáasnoĞci oraz stanowiących zabezpieczenie spáaty
zobowiązaĔ

ZadáuĪenie
na 30.06.
2008 r.

Tytuá
zabezpieczenia

BHU S.A.

Kredyt w
rachunku
bieĪącym

Hipotek kaucyjna do Bank Zachodni
kwoty 7 500 tys. zá
WBK S.A.

-

EP PUE
ENERGOBUD
Leszno Sp. z o.o.

Kredyt
inwestycyjny

Bank Zachodni
Hipoteka zwykáa do
WBK S.A.
kwoty 3 500 tys. zá
Oddziaá w
hipoteka kaucyjna do
Lesznie
kwoty 225 tys. zá

1 007

EP PUE
ENERGOBUD
Leszno Sp. z o.o

Kredyt w
rachunku
bieĪącym

Elektrownie
Wodne Sp. z o.o.

Kredyt
Hipoteka zwykáa
Odsetki i koszty
w kwocie 3 500 tys. zá
ewentualnego
Hipoteka kaucyjna do
postĊpowania
kwoty 1 440 tys. zá

Energetyka
Wysokich i
NajwyĪszych
NapiĊü „EWiNN”
Sp. z o.o.
Energetyka
PoznaĔska Hotel
„EDISON”
Sp. z o.o

Elektrownia
”Kozienice” S.A.

Elektrownia
”Kozienice” S.A.

Hipotek kaucyjna do
kwoty 530 tys. zá

Bank Zachodni
WBK S.A.
Oddziaá w
Lesznie

-

ZadáuĪenie
na 31.12.
2007 r.

Okres na jaki
zostaáo
ustanowione
zabezpieczenie

-

listopad 2008 r.

1 500

czerwiec 2009 r.

-

marzec 2008 r.
záoĪono wniosek o
wykreĞlenie hipoteki

Bank Ochrony
ĝrodowiska
S.A. w
Warszawie
O/PoznaĔ

2 085

2 500

grudzieĔ 2010 r.

2 932

luty 2016 r.

Kredyt
inwestycyjny

Hipoteka zwykáa
w wysokoĞci
4 000 tys. zá

Nordea Bank
Polska S.A.

2 753

Kredyt
obrotowy

Hipoteka kaucyjna do
kwoty 400 tys.

BZ WBK S.A.

59

149

wrzesieĔ 2008 r.

Zastaw rejestrowy na
maszynach
i urządzeniach
o wartoĞci 99 tys. zá
oraz zastaw na
Ğrodkach obrotowych
na kwotĊ 1 000 tys.zá

BGĩ S.A.

259

293

czerwiec 2012 r.

NFOĝiGW

23 907

27 907

czerwiec 2011 r.

Nordic Bank

81 587

94 486

listopad 2014 r.

PKO BP

88 002

91 021

grudzieĔ 2012 r.

Zakáad HandlowoKredyt
Usáugowy Autoinwestycyjny
Styl Sp. z o.o.
Elektrownia
”Kozienice” S.A.

Rodzaj
zabezpieczenia

Podmiot na
rzecz którego
ustanowiono
zabezpieczenie

Nazwa jednostki

PoĪyczka
Cesja wierzytelnoĞci
dáugoterminowa
Zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o
Kredyt
wartoĞci
dáugoterminowy
148 359 tys. zá oraz
16 weksli In blanco
Zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o
wartoĞci
Kredyt
241 663 tys. zá oraz
dáugoterminowy
cesja wierzytelnoĞci
do wysokoĞci
zobowiązania

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-200

F-201

Elektrownie Wodne

8.

BZ WBK S.A.

PKN Orlen S.A.

Kredyt w rachunku
bieĪącym
PorĊczenie
gwarancji
kredytowej

Weksle In blanco

Weksle In blanco

Kredyt inwestycyjny Cesja umowy oraz weksle In blanco

Volkswagen Bank Polska S.A.

Volkswagen Bank Polska S.A.

PKO BP S.A.
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11. Auto-Styl

10. Auto-Styl

9.

Elektrownie Wodne

7.

Eneos

EWiNN

Energobud Leszno

4.

6.

Energobud Leszno

3.

Energobud Leszno

Weksle In blanco

Kredyt w rachunku
bieĪącym

Energobud Leszno

2.

5.

Weksle In blanco

Zabezpieczenie
roszczeĔ z umowy
na zakupy
produktów i usáug
dokonywane przy
uĪyciu Kart
Flotowych

BZ WBK S.A.

Podmiot na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie

2 500

2 085

2 500

1 000

2 579

2 500

1 000

2 317

81

2 932

2 753

81

-

282

-

Niesprecyzowane

1 500

ZadáuĪenie
na
31.12.2007 r.

-

282

-

Niesprecyzowane

1 007

ZadáuĪenie
na
30.06.2008 r.

czerwiec 2009 r.

czerwiec 2009 r.

grudzieĔ 2014 r.

sierpieĔ 2010 r.

grudzieĔ 2010 r.

luty 2016 r.

27 marca 2009 r.

lipiec 2012 r.

31 marca 2008 r.
záoĪono wniosek o
zwrot weksla

Bezterminowo

czerwiec 2009 r.

Okres na jaki
ustanowiono
zabezpieczenie



Zabezpieczenie
Weksle In blanco
Pekao Leasing Sp. z o.o.
umów leasingowych
Zabezpieczenie
umowy na
Weksle In blanco
PZU S.A.
udzielanie gwarancji
przetargowych
Peánomocnictwo do rachunku,
Kredyt inwestycyjny Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww
NORDEA BANK POLSKA S.A.
nieruchomoĞci
Peánomocnictwo do rachunku,
Cesja wierzytelnoĞci z umowy sprzedaĪy energii
elektrycznej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Bank Ochrony ĝrodowiska S.A.
Kredyt inwestycyjny
nieruchomoĞci elektrowni wodnej w Dobrzycy, na której
w Warszawie O/PoznaĔ
ustanowiono zabezpieczenie hipoteki oraz weksel In
blanco
Zabezpieczenie
Weksel In blanco
Europejski Fundusz Leasingowy
umów leasingowych

cesja praw z polisy ubezp. majątkowego;
peánomocnictwo do obciąĪania rachunku kredytobiorcy

Kredyt inwestycyjny

Energobud Leszno

1.

Rodzaj zabezpieczenia

Tytuá
zabezpieczenia

Lp. Nazwa jednostki

Inne zabezpieczenia, w tym dotyczące kredytów i poĪyczek prezentowanych równieĪ w tabeli na poprzedniej stronie:

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)



Gwarancja bankowa Gwarancja bankowa

Kredyt obrotowy

14. ENEA S.A.

15. ENEA S.A.

F-202

Peánomocnictwo do rachunku

Weksle In blanco i peánomocnictwo do rachunku

Weksle In blanco

Weklse In blanco

Weksel In blanco do wysokoĞci 2 950 tys.

Gwarancja naleĪytego usuniĊcia wad i usterek

PKO BP S.A.

BZ WBK S.A.

BRE Bank S.A.

BZ WBK Leasing S.A.

Polkomtel S.A.

PSE Zachód PoznaĔ

MTP Sp.z o.o. PoznaĔ

Castol Lubricant Sp.z o.o.

Weksel na sumĊ 59 tys. zá

Gwarancja ubezpieczeniowa naleĪytego wykonania
umowy i usuniĊcia wad

PZU S.A.

Volkswagen Leasing Polska

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Weksel na sumĊ 50 tys. zá

Weksel In blanco

Weksel In blanco

PKO BP S.A.

RONDO PROPERTY

PSE Operator S.A.

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

26. ENEA Operator

25. IT Serwis

24. IT Serwis

23. IT Serwis

22. IT Serwis

21. EWiNN

20. EWiNN

19. Zakáad Transportu

18. Zakáad Transportu

17. Energomiar

Zabezpieczenie
umów leasingowych
Zabezpieczenie
umów leasingowych
Zabezpieczenie
usuwania szkód w
umowie
ubezpieczeniowej
Zabezpieczenie
roszczeĔ z tytuáu
wynagrodzenia za
prowadzenie
promocji produktu
Zabezpieczenie
roszczeĔ z
zawartych umów
Zabezpieczenie
roszczeĔ z
zawartych umów
Zabezpiecznie
roszczeĔ z tytuáu
umowy agencyjnej
Zabezpieczenie
umów leasingowych
Kredyt w rachunku
bieĪącym
Kredyt w rachunku
bieĪącym
Kredyt obrotowy

Weksel In blanco

Zabezpieczenie
wierzytelnoĞci

13. ENEA S.A.

Philips Lighting Farel
Mazury Sp. z o.o.

Podmiot na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie

12 000

693

351

109

Niesprecyzowane

45

42

Niesprecyzowane

Niesprecyzowane

26

41

-

97

578

400

ZadáuĪenie
na
30.06.2008 r.

31 grudnia 2008 r.

Okres na jaki
ustanowiono
zabezpieczenie
Okres
obowiązywania
umowy
Okres
obowiązywania
umowy

30 maja 2010 r.

1 sierpnia 2008 r.

31 sierpnia 2010 r.

25 lipca 2010 r.

25 maja 2009 r.

20 grudnia 2010 r,

Okres
obowiązywania
umowy

-

22 marca 2009 r.

427 15 wrzeĞnia 2008 r.

351 11 wrzeĞnia 2008 r

132

Niesprecyzowane

- 23 stycznia 2010 r.

42

Niesprecyzowane

Niesprecyzowane

32 30 wrzeĞnia 2010 r.

46

20 112

104

15 000

400

ZadáuĪenie
na
31.12.2007 r.



16. Energomiar

Weksel In blanco, gwarancja wekslowa

Zabezpieczenie
limitu zakupów

12. BHU S.A.

Peánomocnictwo do rachunku

Rodzaj zabezpieczenia

Tytuá
zabezpieczenia

Lp. Nazwa jednostki

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)



Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

13. Zapasy
30.06.2008
Materiaáy
Póáprodukty i produkty w toku

190 512

121 479

6 220

2 122

Produkty gotowe
T owary
Odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów

31.12.2007

242

326

26 167

30 425

223 141

154 352

(5 201)

Raz e m:

(5 287)

217 940

149 065

Na zapasach nie ustanowiono zabezpieczeĔ.

14. ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
30.06.2008
ĝrodki pie niĊ Ī ne w kasie i w banku

737
1
735
222
1
220

- Ğrodki pieniĊĪne w kasie
- Ğrodki pieniĊĪne w banku
Inne Ğrodki pie niĊ Ī ne
- Ğrodki pieniĊĪne w drodze
- lokaty
Raz e m Ğrodki pie niĊ Ī ne i ich e kwiwale nty
ĝrodki pie niĊ Ī ne wykaz ane w rachunku prz e páywów pie niĊ Ī nych

31.12.2007

038
157
881
196
619
577

533 426
790
532 636
407 366
1 044
406 322

959 234

940 792

959 234

940 792

Zabezpieczenia ustanowione na Ğrodkach pieniĊĪnych zostaáy wykazane w nocie 12.

15. Kapitaá wáasny
stan na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
Licz ba akcji
(w sz tukach)

Se ria akcji
Seria „A”
Seria „B”
Licz ba akcji raz e m
Kapitaá z akáadowy raz e m

295 987 473
52 233 084
348 220 557

WartoĞü
nominalna 1
akcji (w z áotych)
1
1

Kapitaá
z akáadowy
295 987
52 233
348 221

Kapitaá z akáadowy (wartoĞü nominalna)
Kapitaá z rozliczenia poáączenia
Kapitaá zakáadowy z tytuáu przeszacowania o efekt hiperinflacji
RAZEM KAPITAà ZAKàADO WY
Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną akcji
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Udziaáy mniejszoĞci
RAZEM KAPITAà W àASNY

1
1
3
7

348
38
107
494
794
144
562
2
000

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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221
810
765
796
908
585
906
912
107

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

stan na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
Licz ba akcji
(w sz tukach)

Se ria akcji
Seria „A”
Seria „B”
Seria „C”
Seria „D”
Seria „E”
Seria „F”
Seria „G”
Seria „H”
Seria „I”
Seria „J”
Seria „K”
Licz ba akcji raz e m
Kapitaá z akáadowy raz e m

13
5
3
3
7
74
28
21
18
44
126
348

224
116
770
276
850
938
992
368
568
487
625
220

510
410
835
750
730
890
990
065
250
470
657
557

WartoĞü
nominalna 1
akcji (w z áotych)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kapitaá
z akáadowy
13
5
3
3
7
74
28
21
18
44
126

225
116
771
277
851
939
993
368
568
487
626

348 221

Kapitaá z akáadowy (wartoĞü nominalna)
Kapitaá z rozliczenia poáączenia
Kapitaá zakáadowy z tytuáu przeszacowania o efekt hiperinflacji
RAZEM KAPITAà ZAKàADO WY
Kapitaá z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną akcji
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Udziaáy mniejszoĞci
RAZEM KAPITAà W àASNY

348
38
107
494
1 801
901
3 566
3
6 766

221
810
765
796
078
110
227
164
375

W dniu 16 maja 2008 r. Walne Zgromadzenie dokonaáo zmiany statutu Spóáki dominującej, na mocy której wszystkie
dotychczasowe serie akcji zostaáy poáączone w dwie serie A i B. JednoczeĞnie w związku z planowaną emisją publiczną akcji
Walne Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego o kwotĊ nie wyĪszą niĪ 149 237 tys. zá poprzez
emisjĊ nie wiĊcej niĪ 149 237 382 akcji zwykáych na okaziciela serii C o wartoĞci nominalnej 1 zá kaĪda. Zmiana statutu
Spóáki zostaáa zarejestrowana w KRS w dniu 5 czerwca 2008 r. Na dzieĔ sporządzenia niniejszego Ğródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego nie nastąpiáo.
W dniu 1 sierpnia 2008 r. Walne Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ w sprawie umorzenia 10.594.129 akcji zwykáych imiennych
serii B o wartoĞci nominalnej 1 PLN kaĪda, oraz uchwaáĊ w sprawie obniĪenia kapitaáu zakáadowego Spóáki
o 10.594.129 PLN tj. z kwoty 348.220.557 PLN do kwoty 337.626.428 PLN. Umorzenie Akcji przewidziane powyĪszą
uchwaáą ma charakter umorzenia ustawowego i związane jest z wypáatą Uprawnionym Pracownikom ekwiwalentu prawa do
nieodpáatnego nabycia akcji (nota 19). Obowiązek przeprowadzenia umorzenia akcji wynika z art. 38b ust. 2 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. Na dzieĔ sporządzenia niniejszego Ğródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego obniĪenie kapitaáu zakáadowego nie zostaáo zarejestrowane w rejestrze
przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
KaĪdej serii akcji przysáugują takie same prawa. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. jedynym akcjonariuszem ENEA S.A. byá
Skarb PaĔstwa posiadający 100% udziaáu w jej kapitale.
W dysponowaniu zyskami zatrzymanymi Jednostki Dominującej wystĊpują ograniczenia dotyczące wypáaty dywidendy
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 347, art. 348 i art. 396 Kodeksu Spóáek Handlowych, jak
równieĪ wprowadzone zapisami statutu ENEA S.A. (§ 38), ale odnoszące siĊ przede wszystkim do wypáaty zaliczki na
poczet dywidendy. WysokoĞü kwoty zatrzymanych zysków do podziaáu miĊdzy akcjonariuszy nie moĪe przekraczaü zysku
za ostatni rok obrotowy, powiĊkszoneg o niepodzielone zyski z lat ubiegáych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
z zysku kapitaáów zapasowego i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy oraz pomniejszonego
o niepokryte straty, akcje wáasne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny byü przeznaczone z zysku za
Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

ostatni rok obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe.
Kwestie podziaáu zysku regulowane są przez Kodeks Spóáek Handlowych (KSH), który w momencie uchwalania nie
przewidywaá stosowania MSSF UE dla celów statutowych. Po wprowadzeniu w 2004 r. zmian do Ustawy o rachunkowoĞci
z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. dopuszczających stosowanie MSSF UE równieĪ dla celów sporządzenia statutowych sprawozdaĔ
finansowych, podziaá kapitaáów wáasnych jest niespójny z ich klasyfikacją wynikającą z KSH. W związku z tym nie moĪna
na podstawie obowiązujących przepisów KSH jednoznacznie stwierdziü, czy kapitaá, który powstaá z korekt wynikających
z przejĞcia jednostki na MSSF UE, podlega ograniczeniom co do podziaáu, w szczególnoĞci w odniesieniu do wypáat
dywidendy.

16. Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
30.06.2008
31.12.2007
WartoĞü bilansowa WartoĞü bilansowa
Dáugoterminowe z obowiąz ania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
z obowiąz ania
Inne zobowiązania finansowe

20

19

20

19

Zobowiązania z tytuáu podatków i podobnych ĞwiadczeĔ
Zobowiązania z tytuáu dywidend
Pozostaáe zobowiązania
Fundusze specjalne

407
21
163
88
88
10

923
407
234
630
133
748

588 225
21 457
132 007
36 532
9 481

Raz e m krótkote rminowe

780 075

787 702

Raz e m

780 095

787 721

Krótkote rminowe z obowiązania z tytuáu dostaw i usáug
oraz poz ostaáe z obowiąz ania
Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usáug

17. Kredyty i poĪyczki
30.06.2008
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godz iwa

31.12.2007
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa

Dáugote rminowe
Kredyty bankowe
PoĪyczki

154 223
250

154 766
250

184 140
236

184 829
236

154 473

155 016

184 376

185 065

61 677

61 950

69 204

69 851

Krótkote rminowe
Kredyty bankowe
PoĪyczki
Raz em
Harmonogram spáaty dáugote rminowych kre dytów i poĪ ycze k
Od 1 do 3 lat
Od 3 do 5 lat
PowyĪej 5 lat
Raz em

26

26

40

40

61 703

61 976

69 244

69 891

216 176

216 992

253 620

254 956

30.06.2008

31.12.2007

78 835
53 526

46 643
109 553

22 112

28 180

154 473

184 376
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ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

18. Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych
30.06.2008

31.12.2007

WartoĞü bilansowa WartoĞü bilansowa
Dáugote rminowe
Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów z tytuáu dotacji
Rozliczenie przychodów z tytuáu opáat przyáączeniowych
Krótkote rminowe
Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów z tytuáu dotacji
Rozliczenie przychodów z tytuáu opáat przyáączeniowych

218 536
503 262

224 902
459 691

721 798

684 593

14 658
11 157

16 057
12 369

25 815

28 426

Harmonogram roz licz e nia miĊ dz yokre sowe go prz ychodów
30.06.2008
Do jednego roku
Od jednego roku do piĊciu lat
PowyĪej piĊciu lat

31.12.2007

25 815
133 022
588 776

28 426
96 952
587 641

747 613

713 019

19. Kapitaá wáasny związany z páatnoĞciami w formie akcji oraz zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu prawa do
nieodpáatnego nabycia akcji
Pracownicy Grupy, na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji (Ustawa
o Komercjalizacji i Prywatyzacji), są uprawnieni do bezpáatnego nabycia 15% akcji Jednostki Dominującej. PowyĪsze prawo
przysáuguje tzw. Uprawnionym Pracownikom to jest osobom zatrudnionym w Jednostce Dominującej i w Elektrowni
“Kozienice” S.A. na dzieĔ komercjalizacji (przeksztaácenie przedsiĊbiorstwa paĔstwowego w jednoosobową spóákĊ Skarbu
PaĔstwa) Jednostki Dominującej i Elektrowni “Kozienice” S.A. oraz osobom, które przepracowaáy w przedsiĊbiorstwie
paĔstwowym przynajmniej 10 lat oraz osobom speániającym inne szczególne kryteria, o których mowa w artykule 2 ustĊp 5
Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Prawo do nieodpáatnego nabycia akcji powstaje po upáywie trzech miesiĊcy od
dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
Ponadto zgodnie z Ustawą o Komercjalizacji i Prywatyzacji Uprawnieni Pracownicy Elektrowni “Kozienice” S.A.
w momencie wniesienia aportem 100% akcji Spóáki do ENEA S.A. nabyli prawo do pieniĊĪnego ekwiwalentu. Ekwiwalent,
któremu towarzyszy umorzenie przypadających na niego akcji ENEA S.A. posiadanych przez Skarb PaĔstwa, jest wypáacany
przez ENEA S.A.
W 2007 r. w związku z konsolidacją sektora energetycznego zostaáa przyjĊta Ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora elektroenergetycznego (Ustawa z 2007 r.).
PowyĪsza ustawa, miĊdzy innymi, nadaje Uprawnionym Pracownikom spóáki konsolidowanej (Elektrownia “Kozienice”
S.A.) moĪliwoĞü zamiany prawa do ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji spóáki konsolidującej
(ENEA S.A.).
Zgodnie z MSSF 2 koszt takiego programu powinien byü rozpoznany w okresie, w którym odbywa siĊ Ğwiadczenie pracy
przez Uprawnionych Pracowników. Koszt Ğwiadczenia pracy jest ustalany na DzieĔ Przyznania to jest na dzieĔ, w którym
wszystkie istotne warunki przydziaáu akcji dla pracowników zostaną ustalone.
Dniem Przyznania prawa do akcji lub ekwiwalentu jest dzieĔ ustalenia w drodze porozumienia Zarządu z dziaáającymi
w Grupie związkami zawodowymi liczby akcji przypadających na kaĪdą z grup Uprawnionych Pracowników. Takie
ustalenie odbywa siĊ po zbyciu przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-206

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Szczególne zasady mają zastosowanie do Uprawnionych Pracowników Elektrowni “Kozienice” S.A. Ustalanie liczby akcji
przypadających na poszczególne grupy Uprawnionych Pracowników dokonuje siĊ po wniesieniu akcji Elektrowni
“Kozienice” S.A. aportem do ENEA S.A. Dnia 16 maja 2008 r. Zarząd Elektrowni ”Kozienice” S.A. zawará ze związkami
zawodowymi ostateczne porozumienie co do iloĞci akcji przypadających poszczególnym grupom Uprawnionych
Pracowników.
Uprawnieni Pracownicy Elektrowni “Kozienice” S.A. na podstawie Ustawy z 2007 r. mieli okreĞlony termin do dnia
18 stycznia 2008 r. na záoĪenie oĞwiadczenia o zamiarze zamiany ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji
ENEA S.A. Na dzieĔ sporządzenia niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2 168 pracowników Elektrowni ”Kozienice” S.A. zadeklarowaáo, Īe skorzysta z ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego
nabycia akcji. Związana z tym faktem przewidywana wartoĞü ekwiwalentu, który zostanie wypáacony wynosi 291 milionów
záotych. Pozostali uprawnieni pracownicy zdecydowali siĊ zamieniü prawo do ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego
nabycia akcji ENEA S.A. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Grupa rozpoznaáa zobowiązania z tytuáu ekwiwalentu w kwocie
291 milionów záotych w porównaniu do kwoty 515 milionów záotych na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. RóĪnica w kwocie
224 milionów záotych zostaáa ujĊta w kapitaáach Grupy w pozycji ”Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji”.
Caákowity ostateczny koszt programu akcyjnego w odniesieniu do Uprawnionych Pracowników Elektrowni
„Kozienice” S.A. wynosi 515 milionów záotych.
Podstawową zasadą MSSF 2 PáatnoĞci w formie akcji jest ujmowanie kosztu ĞwiadczeĔ pracowniczych w okresie ich
faktycznego Ğwiadczenia. Prawa do bezpáatnego nabycia akcji wynikające z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji
uchwalonej w 1996 r. miaáy z zaáoĪenia stanowiü rekompensatĊ za Ğwiadczenie pracy przez Uprawnionych Pracowników
za okres przed wejĞciem ustawy w Īycie, w szczególnoĞci za okres sprzed 1989 roku, kiedy miaáy miejsce zmiany ustrojowe
w Polsce. Zatem koszt programu wynikającego z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji powinien byü rozpoznany
w poprzednich okresach. Koszt powyĪszego programu powinien byü oszacowany na kaĪdy dzieĔ bilansowy od dnia
komercjalizacji spóáki do Dnia Przyznania, poprzez oszacowanie wartoĞci godziwej akcji na przewidywany DzieĔ
Przyznania. W momencie ustalenia Dnia Przyznania spóáka weryfikuje wczeĞniejsze szacunki i ustala ostateczny koszt
programu wedáug wartoĞci godziwej akcji ustalonej na DzieĔ Przyznania.
WartoĞü programu akcji pracowniczych zostaáa ustalona na podstawie aktualnej na dzieĔ sporządzenia niniejszego
Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyceny akcji ENEA S.A. i wynosi, z wyáączeniem
Uprawnionych Pracowników Elektrowni “Kozienice” S.A., 921 milionów záotych (901 milionów záotych na dzieĔ
31 grudnia 2007 r.).
Akcje oraz ich e kwiwale nt nale Ī ne Uprawnionym Pracownikom Ele ktrowni "Koz ie nice " S.A.
Liczba uprawnionych pracowników
àączna iloĞü akcji Elektrowni "Kozienice" S.A., do których prawa nabyli Uprawnieni Pracownicy
WartoĞü godziwa jednej akcji Elektrowni "Kozienice" S.A. przyjĊta do wyceny programu
àączna wartoĞü programu odniesiona w koszty poprzednich okresów
WartoĞü akcji podlegających rozliczeniu w formie ekwiwalentu pieniĊĪnego
WartoĞü akcji podlegających zamianie na akcje ENEA S.A.

3 557
6 750 000
76,28
514 920
290 878
224 042

Akcje nale Ī ne Uprawnionym Pracownikom Grupy Kapitaáowe j
z wyáącz e nie m Uprawnionych Pracowników Ele ktrowni "Koz ie nice " S.A.
Liczba uprawnionych pracowników
àączna iloĞü akcji ENEA S.A., do których prawa nabyli Uprawnieni Pracownicy
WartoĞü godziwa jednej akcji ENEA S.A przyjĊta do wyceny programu
àączna wartoĞü programu odniesiona w koszy poprzednich okresów

8 665
33 498 649
27,48
920 543
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20. Instrumenty finansowe
20.1.Zasady zarządzania ryzykiem finansowym
DziaáalnoĞü Grupy Kapitaáowej podlega nastĊpującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:



Ryzyko kredytowe



Ryzyko páynnoĞci finansowej



Ryzyko rynkowe



Ryzyko walutowe



Ryzyko stóp procentowych

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na kaĪdy rodzaj ryzyka wskazanego powyĪej, a takĪe opisuje cele,
politykĊ oraz procedury związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitaáami. Ujawnienia danych liczbowych zostaáy zawarte
w niniejszym Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
OdpowiedzialnoĞü za wyznaczenie oraz wypeánianie polityki zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Jednostki Dominującej.
Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitaáowej prowadzone jest jako proces ciągáy. Grupa poddaje ryzyka ciągáej analizie
z punktu widzenia oddziaáywania Ğrodowiska zewnĊtrznego oraz zmian w swoich strukturach i dziaáalnoĞci. Na tej podstawie
podejmuje dziaáania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza grupĊ kapitaáową. SáuĪy temu podnoszenie
ĞwiadomoĞci pracowników w zakresie moĪliwoĞci powstania i oddziaáywania ryzyka zarówno z punktu widzenia
dziaáalnoĞci jednostek organizacyjnych jak i caáej Grupy.
Celem przyjĊcia jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem w caáej Grupie Kapitaáowej Jednostka Dominująca
podjĊáa decyzje o przeprowadzeniu sformalizowanego procesu tworzenia procedur w zakresie zarządzania ryzykiem. Proces
rozpocząá siĊ przeprowadzeniem audytu wewnĊtrznego obejmującego identyfikacjĊ ryzyk w ENEA S.A. i ENEA Operator
Sp. z o.o. oraz oceny obecnych metod ich kontroli, a takĪe identyfikacji sáaboĞci i wskazanie obszarów, gdzie moĪliwe jest
uzyskanie poprawy. Na podstawie audytu dokonano tzw. mapowania ryzyk, które w sposób graficzny pozwoliáo na
zobrazowanie rozmiaru ryzyk w oparciu o wspólnie przyjĊte kryteria prawdopodobieĔstwa ich powstania i skutków.
Dotychczas podjĊte dziaáania stworzyáy fundamenty dla dalszego opracowania oraz wdroĪenia sformalizowanego
i zintegrowanego zarządzania ryzykiem zgodnie z miĊdzynarodowymi standardami w ramach caáej Grupy Kapitaáowej.

20.2.Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez GrupĊ strat finansowych na skutek niewypeánienia przez klienta lub
kontrahenta bĊdącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązaĔ.
Ryzyko kredytowe wiąĪe siĊ gáównie ze ĞciągalnoĞcią naleĪnoĞci. Gáówne czynniki mające wpáyw na wystĊpowanie ryzyka
kredytowego w przypadku Grupy to:



duĪa liczba drobnych odbiorców wpáywająca na wzrost kosztów kontrolowania spáywu naleĪnoĞci;



koniecznoĞü dostarczania energii elektrycznej jednostkom budĪetowym bĊdącym w trudnej sytuacji finansowej;



wymogi prawne regulujące zasady wstrzymywania dostaw energii elektrycznej na skutek braku páatnoĞci.
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Zarząd stosuje politykĊ kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieĪąco. Ocena
wiarygodnoĞci kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyĪej
okreĞlonej kwoty. Grupa nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów
finansowych.
PoniĪsza tabela przedstawia maksymalną ekspozycjĊ Grupy na ryzyko kredytowe:
30.06.2008

31.12.2007

WartoĞü bilansowa WartoĞü bilansowa
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

163 543

49 323

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe

767 344

715 239

959 234
1 890 121

940 792
1 705 354

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Raz e m

W Grupie Kapitaáowej ENEA S.A. ryzyko kredytowe w odniesieniu do naleĪnoĞci róĪni siĊ dla poszczególnych segmentów
rynku, w których Grupa operuje:



sprzedaĪ energii elektrycznej i usáug dystrybucji indywidualnym odbiorcom – w segmencie tym wystĊpuje spora iloĞü
naleĪnoĞci przeterminowanych. ChociaĪ nie stanowią one znaczącego zagroĪenia dla finansów Grupy, podjĊto dziaáania
zmierzające do ich umniejszenia. Poprzez wprowadzenie jednolitych zasad prowadzenia windykacji osiągniĊto
skrócenie czasu reakcji i unikniĊcie dáugiej i czĊsto nieskutecznej egzekucji sądowej. Do obsáugi prawnej są
przekazywane sprawy o wartoĞci powyĪej limitu opáacalnoĞci windykacji,



sprzedaĪ energii elektrycznej i usáug dystrybucji odbiorcom tzw. wielkiego odbioru oraz sektorowi uspoáecznionemu,
czyli maáym podmiotom gospodarczym – kwoty naleĪnoĞci przeterminowanych w tym segmencie są wiĊksze
niĪ w przypadku indywidualnych odbiorców. Zasady windykacji są jednak podobne, podejmowane są one po upáywie
4-5 dni roboczych od terminu zapáaty,



pozostaáe naleĪnoĞci – w porównaniu z dwoma wczeĞniejszymi segmentami kwoty naleĪnoĞci przeterminowanych są
nieistotne.

Kluczową rolĊ w procesie odzyskiwania naleĪnoĞci odgrywają pracownicy nadzorujący kontakt z klientami. Są to osoby
monitorujące proces Ğciągania dáugu. Grupa stara siĊ w drodze kontaktu bezpoĞredniego z klientem odzyskaü naleĪnoĞü,
której termin zapáaty juĪ minąá. Wspóápraca z dáuĪnikiem, rozpoznanie jego obecnej i przyszáej sytuacji finansowej jest
jednym z gáównych zadaĔ powoáanych do tego celu sáuĪb.
Grupa monitoruje na bieĪąco wysokoĞü przeterminowanych naleĪnoĞci, w uzasadnionych przypadkach wystĊpuje
z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących.
Grupa dokonuje inwestycji finansowych:



krótkoterminowych – obejmujących gáównie lokaty bankowe oraz



dáugoterminowych – akcje i udziaáy w podmiotach zewnĊtrznych. Grupa prowadzi w tym zakresie staáy nadzór
wáaĞcicielski, którego celem jest przyrost wartoĞci inwestycji i minimalizacja związanego z nim ryzyka. W razie spadku
wartoĞci inwestycji Grupa dokonuje odpowiednich odpisów aktualizujących.

Grupa nie udziela porĊczeĔ i gwarancji podmiotom zewnĊtrznym.
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20.3.Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej
Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku moĪliwoĞci spáaty przez GrupĊ jej zobowiązaĔ
finansowych w momencie ich wymagalnoĞci.
Polityka zarządzania ryzykiem utraty páynnoĞci finansowej polega na zapewnieniu Ğrodków finansowych niezbĊdnych
do wywiązywania siĊ Grupy ze zobowiązaĔ finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych
Ĩródeá finansowania np. emisji papierów dáuĪnych.
Zarządzanie páynnoĞcią Grupy koncentruje siĊ na szczegóáowej analizie spáywu naleĪnoĞci, bieĪącym monitoringu
rachunków bankowych jak równieĪ bieĪącej koncentracji Ğrodków pieniĊĪnych na rachunki skonsolidowane. Grupa
podejmuje dziaáania zmierzające do skrócenia okresu spáywu naleĪnoĞci oraz jednoczesnego wydáuĪenia okresu
regulowania zobowiązaĔ, a tym samym powstaáe nadwyĪki finansowe lokuje w aktywa obrotowe w formie lokat
terminowych.
Staáe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie,
Īe ryzyko utraty páynnoĞci finansowej utrzymuje siĊ na poziomie minimalnym.
Grupa zarządza ryzykiem páynnoĞci równieĪ poprzez utrzymywanie otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych
w wysokoĞci 56 474 tys. zá na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. (52 628 tys. zá na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.).
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F-211
-

2 – 5 lat

PowyĪej 5 lat

-

(133)

(319)

(173)

(124)

(29 879)

(124 028)

(56 036)

(35 105)

(47 332)

(292 379)

253 344

(20 757)

(103 815)

(48 548)

(32 991)

(39 241)

(245 352)

(212)

(101)

(33)

(29)

(24)

(399)

276

(147)

(78)

(25)

(14)

(12)

(276)

276

-

-

-

-

940 796

940 796

(940 792)

-

-

-

-

959 234

959 234

(959 234)

ĝrodki pie niĊ Ī ne
i ich e kwiwale nty
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(19)

1 – 2 lat

-

(787 702)

do 6 m-cy

6 - 12 m-cy

(749)

(787 721)

-

(293)

749

-

PowyĪej 5 lat
31.12.2007
787 721

-

2 – 5 lat

(519)

(280)

WartoĞü bilansowa
Niezdyskontowane
umowne przepáywy
pieniĊĪne

(20)

-

1 – 2 lat

6 - 12 m-cy

(1 320)

(780 095)

(780 075)

do 6 m-cy

215 900

PoĪ ycz ki

-

-

129

-

715 110

715 239

(715 239)

-

-

900

-

766 444

767 344

(767 344)

NaleĪ noĞci z tytuáu
dostaw
i usáug oraz poz ostaáe

(729 113)

Raz e m

(30 091)

(124 262)

(56 278)

(35 307)

820 724

574 787

(613 941)

(20 904)

(104 186)

(48 212)

(33 285)

906 122

699 535



(228)

1 194

780 095

Zobowiąz ania z
tytuáu le asingu Kredyty bankowe
finansowe go

30.06.2008
WartoĞü bilansowa
Niezdyskontowane
umowne przepáywy
pieniĊĪne

Zobowiąz ania z tyt. dostaw i
usáug oraz poz ostaáe
z obowiąz ania

PoniĪsza tabela przedstawia wymagalnoĞü aktywów i zapadalnoĞü zobowiązaĔ finansowych Grupy:
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20.4.Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest związane z zajĞciem zmian w zakresie popytu, podaĪy oraz cen, a takĪe innych czynników, które
wpáyną na wyniki Grupy lub wartoĞü posiadanych aktywów (takich jak kursy walut zagranicznych, stopy procentowe, cena
kapitaáu). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy
jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
Gáównym ryzykiem rynkowym jest to, iĪ Grupa jako przedsiĊbiorstwo energetyczne, posiadające jednoczeĞnie koncesjĊ na
obrót, przesyáanie i dystrybucjĊ energii elektrycznej, ma obowiązek przedkáadania do zatwierdzania taryf dla energii
elektrycznej dla grup taryfowych G w pakietach: domowy, przedpáatowy. PrzedsiĊbiorstwa natomiast, które zajmują siĊ
wytwarzaniem i obrotem energią z takiego obowiązku są zwolnione. Grupa kupuje wiĊc energiĊ po cenach rynkowych,
natomiast swoją taryfĊ kalkuluje w oparciu o koszty uznane przez Prezesa URE za uzasadnione oraz z uwzglĊdnieniem
marĪy (w obrocie) lub zwrotu z kapitaáu (w dystrybucji) planowanych na kolejny okres taryfowy. W związku z powyĪszym
Grupa w okresie obowiązywania taryfy ma ograniczone moĪliwoĞci przenoszenia niekorzystnych dla Grupy zmian kosztów
swojej dziaáalnoĞci na koĔcowych odbiorców energii elektrycznej. Wniosek o korektĊ taryfy Grupa moĪe záoĪyü do Prezesa
URE tylko w przypadku drastycznego wzrostu kosztów z przyczyn od niej niezaleĪnych.

20.5.Ryzyko walutowe
PoniĪsza tabela prezentuje ekspozycjĊ Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych.
30.06.2008

WartoĞü
bilansowa

w tym wartoĞü w walucie obce j
wyraĪ ona w walucie
funkcjonalne j (z á)

Wpáyw ryz yka walutowe go
na wynik
1%

-1%

(816)

816

Zobowiąz ania finansowe
Kredyty i poĪyczki

(216 176)

(81 587)

Wpáyw na wynik przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik po
opodatkowaniu

31.12.2007

WartoĞü
bilansowa

w tym wartoĞü w walucie obce j
wyraĪ ona w walucie
funkcjonalne j (z á)

(816)

816

155

(155)

(661)

661

Wpáyw ryz yka walutowe go
na wynik
1%

-1%

(945)

945

(945)

945

180

(180)

(765)

765

Zobowiąz ania finansowe
Kredyty i poĪyczki

(253 620)

(94 486)

Wpáyw na wynik przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik po
opodatkowaniu

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-212

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
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20.6.Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko zmiany stóp procentowych istnieje w stosunku do odsetek od zaciągniĊtych kredytów oraz odsetek od lokat
bankowych. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyĪ obliczana jest na podstawie stawki WIBOR. Zmiany w oprocentowaniu
aktywów i zobowiązaĔ finansowych są zsynchronizowane zarówno pod wzglĊdem procentu jak i terminu. Grupa wpáywa
na ryzyko stopy procentowej od kredytów poprzez wybór dogodnego dla Grupy okresu odsetkowego zaleĪnego m.in. od
wysokoĞci stawki WIBOR, jak i zdolnoĞci do spáaty zobowiązaĔ. CzĊĞci ryzyk nie moĪna uniknąü, gdyĪ wpáyw na to mają
zmiany tendencji makroekonomicznych.
PoniĪsza tabela przedstawia profil podatnoĞci Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentacjĊ aktywów
i zobowiązaĔ finansowych w podziale wedáug zmiennych i staáych stóp procentowych:
30.06.2008

31.12.2007

Instrume nty o staáe j stopie proce ntowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Raz e m

1 419 897
(780 095)
639 802

1 469 327
(787 721)
681 606

Instrume nty o z mienne j stopie proce ntowe j
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Raz e m

470 224
(217 370)
252 854

236 027
(254 369)
(18 342)

W poniĪszej tabeli przedstawiona zostaáa efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązaĔ, od których
naliczane jest oprocentowanie:
na dz ie Ĕ 30 cz e rwca 2008 r.
Efe ktywna stopa
proce ntowa (%)
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania z tytuáu leasingu
finansowego
PoĪyczki
Kredyty bankowe o zmiennym
oprocentowaniu
Raz e m

na dz ie Ĕ 31 grudnia 2007 r.

WartoĞü bilansowa

Efe ktywna stopa
proce ntowa (%)

WartoĞü bilansowa

5,71

959 234

5,01

940 792

7,24
-

(1 194)
(276)

7,50
5,63

(749)
(276)

6,14

(215 900)
741 864

5,44

( 253 344)
686 423

Efektywne stopy procentowe w tabeli powyĪej są ustalane jako Ğrednia waĪona stóp procentowych.
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ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
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PoniĪsza tabela przedstawia wpáyw zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy.
WartoĞü
bilansowa
30.06.2008
Aktywa finansowe
ĝrodki pieniĊĪne
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
oraz pozostaáe
Pozostaáe aktywa finansowe

Wpáyw na wynik przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik po opodatkowaniu
Raz e m

W páyw ryz yka stopy
proce ntowe j na wynik
(okre s 12 mie siĊ cy)
+ 1 p.p.
- 1 p.p.

959 234

9 592

(9 592)

940 792

9 408

(9 408)

767 344
182 570

-

-

715 239
68 975

-

-

9 592
(1 823)
7 770

(9 592)
1 823
(7 770)

9 408
(1 788)
7 620

(9 408)
1 788
(7 620)

(216 176)

(2 162)

2 162

(253 620)

(2 536)

2 536

(780 095)

-

-

(787 721)

-

-

(1 194)

(12)

12

(749)

(7)

7

(2 174)
413
(1 761)

2 174
(413)
1 761

(2 543)
483
(2 060)

2 543
(483)
2 060

6 009

(6 009)

5 560

(5 560)

Wpáyw na wynik przed
opodatkowaniem
Podatek 19%
Wpáyw na wynik po opodatkowaniu
Zobowiąz ania finansowe
Kredyty
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug
oraz pozostaáe zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu leasingu
finansowego

W artoĞü
W páyw ryz yka stopy
proce ntowe j na wynik bilansowa
31.12.2007
(okre s 12 mie siĊ cy)
+ 1 p.p.
- 1 p.p.

20.7.Zarządzanie kapitaáami
Podstawowym zaáoĪeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitaáami jest utrzymanie optymalnej struktury kapitaáu
w celu obniĪenia jego kosztu, zapewnienia dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaĨników kapitaáowych, które
wspieraáyby dziaáalnoĞü operacyjną Grupy oraz zwiĊkszaáyby wartoĞü dla jej akcjonariuszy. Istotne jest takĪe utrzymanie
silnej bazy kapitaáowej, bĊdącej podstawą budowania zaufania ze strony przyszáych inwestorów, kredytodawców
oraz rynku i zapewniającej przyszáy rozwój Grupy. Aby utrzymaü lub skorygowaü strukturĊ kapitaáu, Grupa moĪe
emitowaü nowe akcje lub sprzedawaü aktywa. Grupa monitoruje kapitaá przy pomocy wskaĨnika zadáuĪenia
oraz wskaĨników rentownoĞci kapitaáu. Celem Grupy jest osiągniecie optymalnego poziomu tych wskaĨników.
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20.8.WartoĞü godziwa
PoniĪsza tabela zawiera zestawienie wartoĞci godziwych z wartoĞciami bilansowymi
30.06.2008
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godz iwa
Dáugoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
(udziaáy i akcje w jednostkach niepowiązanych)
Dáugoterminowe aktywa finansowe wyceniane
w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

31.12.2007
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godz iwa

14 985

*

14 981

*

1 043

1 043

1 379

1 379

3 292

3 292

3 000

3 000

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci

163 543

163 543

49 323

49 323

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

767 344

767 344

715 239

715 239

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

959 234

959 234

940 792

940 792

Kredyty bankowe i poĪyczki

216 176

216 992

253 620

254 956

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

1 194

1 194

749

749

780 095

780 095

787 721

787 721

* Grupa posiada udziaáy i akcje w jednostkach nieposiadających kwotowaĔ cen rynkowych z aktywnego rynku, które są wyceniane wedáug
ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to udziaáy i akcje w jednostkach niepowiązanych, w których udziaá w kapitale do
wartoĞci nominalnej jest mniejszy niĪ 20%. Odstąpiono od oszacowania wartoĞci godziwej tej grupy aktywów finansowych,
a w konsekwencji takĪe ujawnienia wartoĞci godziwej, poniewaĪ instrumenty kapitaáowe wyemitowane przez te jednostki
nie są przedmiotem publicznego obrotu, stąd wiarygodne ustalenie wartoĞci godziwej udziaáów i akcji jest utrudnione.
Ze wzglĊdu na relatywnie niewielki udziaá tej pozycji aktywów w áącznej wartoĞci aktywów, róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią
bilansową i wartoĞcią godziwą, zdaniem Zarządu, nie znieksztaáca w istotnych aspektach rzetelnego i jasnego obrazu
sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat to jednostki uczestnictwa Funduszu
Inwestycyjnego Pioneer, na który istnieje aktywny rynek, co umoĪliwia wycenĊ ich wartoĞci godziwej. WartoĞü godziwa
tych aktywów zostaáa wyceniona wedáug cen rynkowych jednostek uczestnictwa a jej zmiana w okresie obrotowym
odniesiona do rachunku zysków i strat.

21. Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego
30.06.2008

31.12.2007

Zobowiązania z tytuáu leasingu finansowego - minimalne opáaty leasingowe :
PoniĪej jednego roku

472

296

Od jednego do piĊciu lat

722

453

1 194

749

WartoĞü bie Ī ąca minimalnych opáat le asingowych
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22. Odroczony podatek dochodowy
30.06.2008 31.12.2007
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa bilansowa
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające do realizacji po upáywie 12 miesiĊcy
– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające do realizacji w ciągu 12 miesiĊcy
Kompensata aktywa i rezerw z tyt. podatku dochodowego odroczonego w ramach spóáek Grupy
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie
Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca do uregulowania po upáywie
12 miesiĊcy
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca do uregulowania w ciągu 12 miesiĊcy
Kompensata aktywa i rezerwy z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
w ramach spóáek Grupy
Re z e rwa z tytuáu odrocz one go podatku dochodowe go w bilansie

226 336

207 350

128 231
354 567

92 067
299 417

(354 567)

(299 417)

-

-

391 588
90 728

381 781
88 383

482 316

470 164

(354 567)

(299 417)

127 749

170 747

Zmiany stanu rezerwy z tytuáu odroczonego podatku dochodowego (po uwzglĊdnieniu kompensaty aktywa i rezerwy)
przedstawiają siĊ w sposób nastĊpujący:
30.06.2008 31.12.2007
Stan na pocz ątek roku

170 747

362 826

ObciąĪenie/(Uznanie) wyniku finansowego

(42 998)

(491 800)

Zmiana z tytuáu nabycia spóáki Elektrownia "Kozienice" S.A.
Stan na konie c roku

127 749

299 721
170 747

Dnia 30 czerwca 2007 r. ENEA S.A. wniosáa aportem do ENEA Operator Sp. z o.o. zorganizowaną czĊĞü przedsiĊbiorstwa.
W wyniku tej transakcji wartoĞü podatkowa Ğrodków trwaáych wzrosáa o 2 256 037 tys. zá, co spowodowaáo rozwiązanie
w 2007 r. rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokoĞci 428 647 tys. zá.
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F-217
12 573
29 726

13 520
17 153

-

3 633

9 947
44 293

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 30 cz e rwca 2008 r. we dáug stawki 19 %

-

3 809
34 741

4 210
30 932
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2 951
34 346

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 31 grudnia 2007r. we dáug stawki 19 %

2 342
4 495

18
2 153

2 135

-

(439)
383 705

(445 452)
384 144

317 125

512 471

(1 165)
19 577

7 103
20 742

8 857

4 782

Poz ostaáe

10 526
40 570

4 696
30 044

-

25 348

4 554
41 664

11 173
37 110

7 864

18 073

Re z erwa na
Kosz ty
skáadowanie ,
opodatkowane
re kultywacjĊ
po z akoĔcz e niu Poz ostaáe
oraz z akup
okre su
praw do e misji
roz licz e niowe go
CO 2

Wyce na Ğrodków
trwaáych wg wartoĞci
godziwe j

(1 667)
43 449

8 078
45 116

-

37 038

-

5 845
85 997

8 820
80 152

-

71 332

Zmiana z tytuáu nabycia Elektrowni "Kozienice" S.A.

21 196
105 153

14 399
83 957

16 263

53 295

Dotacje

Stan na 1 stycz nia 2007 r. we dáug stawki 19%

(219)
3 513

(93)
3 732

-

3 825

Re ze rwa na
kosz ty
umorz e nia
Ğwiade ctw
pochodz e nia

Przychód
Nalicz ona,
opodatkowany po
nie z afakturowana
z akoĔcz eniu okre su
sprz e daĪ
roz licz e niowego
31 395
26 722

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany
stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 30 cz e rwca 2008 r. we dáug stawki 19 %

Uznanie/ObciąĪenie wyniku finansowego z tyt. zmiany
stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 31 grudnia 2007 r. we dáug stawki 19 %

Zmiana z tytuáu nabycia Elektrowni "Kozienice" S.A.

Zobowiąz ania z
Rozlicz e nie
O dpisy
tytuáu
prz ychodów z
aktualiz ujące
Ğwiadcz e Ĕ
opáat
nale Ī noĞci
pracownicz ych prz yáącz e niowych

O góáe m

482 316

12 152

(431 188)
470 164

575 370
325 982

O góáe m

354 567

55 150

299 417

60 611

212 544
26 262



Stan na 1 stycznia 2007 r. we dáug stawki 19 %

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:

Zmiana stanu aktywów i zobowiązaĔ z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzglĊdnieniem ich kompensaty), przedstawia siĊ w sposób nastĊpujący:

Grupa Kapitaáowa ENEA S.A.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)



Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

23. Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych i podobnych
30.06.2008
Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ:
Odprawy emerytalne
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa

Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie energii po przejĞciu na emeryturĊ
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa
Nagrody jubileuszowe
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa
Odpis na ZFĝS dla emerytowanych pracowników
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa
Razem: Programy okreĞlonych ĞwiadczeĔ
- cz Ċ Ğü krótkote rminowa
- cz Ċ Ğü dáugote rminowa
Zobowiązania z tytuáu wynagrodzeĔ i pozostaáe
- czĊĞü krótkoterminowa
- czĊĞü dáugoterminowa

31.12.2007

13 471
60 672

9 927
61 060

74 143

70 987

5 842
148 526

5 533
82 718

154 368

88 251

18 588
179 890

17 312
165 885

198 478

183 197

946
18 148

529
11 245

19 094

11 774

38 847
407 236

33 301
320 908

446 083

354 209

92 499
14 858

68 722
14 858

107 357

83 580

131 346

102 023

422 094

335 766

553 440

437 789

Zobowiąz ania z tytuáu Ğwiadcz e Ĕ pracownicz ych raz e m
- cz Ċ Ğü krótkote rminowa
- cz Ċ Ğü dáugote rminowa

Na mocy porozumienia zawartego pomiĊdzy reprezentantami pracowników a reprezentantami Grupy pracownikom Grupy
Kapitaáowej przysáugują okreĞlone Ğwiadczenia z innych tytuáów niĪ wynagrodzenie za pracĊ, tj.:
 wypáaty nagród jubileuszowych,



wypáaty ĞwiadczeĔ emerytalno-rentowych,



prawo do ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną,



opieka socjalna – odpis na ZFĝS

Obecna wartoĞü przyszáych zobowiązaĔ z powyĪszych tytuáów wyznaczona zostaáa na podstawie wyceny aktuarialnej. Do
obliczeĔ przyjĊto podstawowe dane indywidualnie dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitaáowej
ENEA S.A. wg stanu na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. (z uwzglĊdnieniem páci zatrudnionego), z nastĊpujących obszarów:
 wiek zatrudnionego,



staĪ pracy w Grupie,



staĪ pracy ogóáem,



wynagrodzenie, stanowiące podstawĊ wymiaru wysokoĞci nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej.
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ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
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Dodatkowo w analizie zastosowane zostaáy nastĊpujące zaáoĪenia:



ruchy kadrowe uwzglĊdnione zostaáy na podstawie danych statystycznych spóáek Grupy za okres 2008-2007,



umieralnoĞü i prawdopodobieĔstwo otrzymania ĞwiadczeĔ przyjĊto zgodnie z Tablicami Trwania ĩycia publikowanymi
przez GUS,



nie obliczono oddzielnie rezerwy na odprawy rentowe; w zamian nie uwzglĊdniono osób, które przeszáy na rentĊ
przy obliczaniu prawdopodobieĔstw odejĞü pracowników,



wiek przejĞcia na emeryturĊ okreĞlono: dla mĊĪczyzn - 65 lat, dla kobiet – 60 lat (podobnie jak w latach poprzednich)



stopĊ przyrostu páac okreĞlono na poziomie 6%,



stopĊ procentową do dyskontowania przyszáych ĞwiadczeĔ okreĞlono w wysokoĞci 6% ,



wartoĞü bazową rocznego ekwiwalentu z tytuáu ulgi w taryfie energetycznej dla emerytów, rencistów
uposaĪonych przyjĊto na poziomie 1 019,96 zá w 2008 roku (w roku 2007 1053,06 zá),



stopĊ wzrostu ceny energii elektrycznej okreĞlono w 2008 na poziomie 13,8%, w roku 2009 - 38%, w roku 2010 –
7,20%, w roku 2011 – 5,80%, w roku 2012 – 12,50%, w roku 2013 – 36,80%, w pozostaáym okresie prognozy na
poziomie 2,5% (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. byáo to odpowiednio: w roku 2008 – 11,3%, w latach 2009-2010 – 4,4%,
w pozostaáym okresu prognozy – 2,5%),



stopĊ wzrostu opáat dystrybucyjnych okreĞlono w roku 2008 na poziomie 1,36%, w roku 2009 - 1,67%, w roku 2010 –
2,04% w pozostaáym okresie prognozy na poziomie 2,5% (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. byáo to odpowiednio: w roku
2008 – 2,42%, w roku 2009 – 2,93%, w pozostaáym okresie prognozy – 2,5%),



Ğredni wzrost wartoĞci ekwiwalentu pieniĊĪnego wypáacanego w ramach ulgowej odpáatnoĞci za energiĊ elektryczną
okreĞlono w roku 2008 na poziomie 12,10%, w roku 2009 – 33,60%, w roku 2010 – 6,70%, w roku 2011 – 5,50%,
w roku 2012 – 11,60%, w roku 2013 – 33,80%, w pozostaáym okresie prognozy na poziomie 2,5% (na dzieĔ 31 grudnia
2007 r. byáo to odpowiednio: w roku 2008 – 10,10%, w roku 2009 – 4,20%, w roku 2010 – 4,15%, w pozostaáym
okresie prognozy – 2,5%).

innych

Wyceny aktuarialne aktualizowane są póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w przyjĊtych do ich ustalenia
zaáoĪeniach.

24. ĝwiadectwa pochodzenia energii
ĝwiadectwa pochodzenia
Zaliczki na Ğwiadectwa pochodzenia
Rezerwa na koszty umorzenia Ğwiadectw pochodzenia
Re z e rwa na Ğwiadectwa pochodz enia

30.06.2008

31.12.2007

(20 547)
(8 314)
156 451

(4 095)
(19 547)
90 280

127 590

66 638

W dniu 24 stycznia 2008 r. Grupa uzyskaáa koncesjĊ na rozszerzoną dziaáalnoĞü gospodarczą m.in. dotyczącą moĪliwoĞci
wytwarzania energii elektrycznej przy wspólnym spalaniu paliw konwencjonalnych (wĊgiel kamienny i olej opaáowy)
i biomasy. Począwszy od tego momentu do dnia 30 czerwca 2008 r. Grupa wytworzyáa znaczną wielkoĞü energii przy
wspólnym spalaniu biomasy i z tego tytuáu zamierza záoĪyü wniosek do Prezesa URE o wydanie stosownych Ğwiadectw
pochodzenia energii. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. udziaá biomasy rolnej w produkcji energii nie osiągnąá jednak poziomu 5%
wymaganego dla uzyskania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych. Grupa zamierza záoĪyü wniosek
o wydanie Ğwiadectw pochodzenia za okres roczny i jest przekonana, Īe w tym okresie uzyska wymagany prawem udziaá
w spalaniu biomasy rolnej, dlatego na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. ustalając wysokoĞü rezerwy na Ğwiadectwa pochodzenia
rozpoznaáa wartoĞü Ğwiadectw pochodzenia odpowiadającą wielkoĞci produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych
zrealizowanej w okresie, za który sporządzone jest niniejsze Ğródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wedáug
notowaĔ ceny Ğwiadectw aktualnych na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.).

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-219

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

25. Rezerwy na zobowiązania i inne obciąĪenia
Rezerwa na przewidywane straty z tytuáu postĊpowaĔ o odszkodowania
30.06.2008

31.12.2007

Stan na pocz ątek okresu

62 902

ZwiĊkszenie istniejących rezerw
Zmniejszenie rezerw

1 868

21 353

(8 131)

(10 124)

Stan na dz ie Ĕ bilansowy

56 639

62 902

51 673

Rezerwy na zobowiązania wycenia siĊ w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoĞci. Imiennie tworzone są rezerwy
na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgáoszonym przeciwko Grupie. Rezerwy te tworzone są
w wysokoĞci roszczenia, z uwzglĊdnieniem ustalonego na podstawie oceny prawnej prawdopodobieĔstwa przegranej. Koszt
ich utworzenia ujmowany jest w pozostaáych kosztach operacyjnych. Opis istotnych roszczeĔ oraz zobowiązania warunkowe
z tego tytuáu zostaáy przedstawione w notach 42.1, 42.4, 42.5.

Inne rezerwy
30.06.2008
Stan na pocz ątek okresu

18 761

ZwiĊkszenie istniejących rezerw

24 778

Nabycie Elektrowni "Kozienice" S.A.

-

31.12.2007
1 667
7 173
11 234

Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy

(1 960)

(1 313)

Stan na dz ie Ĕ bilansowy

41 579

18 761

Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska
Elektrownia “Kozienice” S.A. po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla i popioáu ma obowiązek dokonania
rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ Spóáka posiada duĪe, niezapeánione obszary skáadowiska, przewidywany termin
rekultywacji bĊdzie miaá miejsce w 2060 r. Przyszáe oszacowane koszty rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane do
wartoĞci bieĪącej przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6%. Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska aktualizowana jest
póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do jej oszacowania.
WartoĞü rezerwy na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. wyniosáa 7.595 tys. zá (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. 8.877 tys. zá).

Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo - ĪuĪlowej
W procesie spalania wĊgla Elektrownia “Kozienice” S.A. uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ popioáowoĪuĪlową. W związku z faktem, iĪ Spóáka ponosi koszt wydania mieszanki, Spóáka tworzy odpowiednią rezerwĊ. Przyszáe
oszacowane koszty wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej
przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6%. Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo ĪuĪlowej aktualizowana jest póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do jej oszacowania.
WartoĞü rezerwy na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. wyniosáa 2.991 tys. zá (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. 2.456 tys. zá).
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Rezerwa na zakup praw do emisji CO2
Zgodnie z aktualnym planem produkcji Elektrownia „Kozienice” S.A. przekroczy przypadający na rok 2008 limit emisji
dwutlenku wĊgla. Istnieje jednak niepewnoĞü, co do rzeczywistej wielkoĞci energii związanej z emisją CO2, która zostanie
wyprodukowana w roku 2008. W szczególnoĞci wpáyw na produkcjĊ energii bĊdą miaáy ceny rynkowe energii oraz ceny
praw do emisji CO2, stąd wartoĞü rezerwy dotycząca zakupu praw do emisji CO2 moĪe podlegaü zmianom w kolejnych
okresach Ğródrocznych.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Elektrownia „Kozienice” S.A. rozpoznaáa rezerwĊ w wysokoĞci odpowiadającej udziaáowi
energii wyprodukowanej w pierwszym póároczu do wielkoĞci rocznej planowanej produkcji energii.
WartoĞü rezerwy na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. wyniosáa 13.074 tys. zá (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. rezerwa nie byáa
tworzona).

Rezerwa na zobowiązania i inne obciąĪenia razem w podziale na czĊĞü dáugo- i krótkoterminową
30.06.2008

31.12.2007

Dáugoterminowe
Krótkoterminowe

9 702

11 236

88 516

70 427

Stan na dz ie Ĕ bilansowy

98 218

81 663

1.01.200830.06.2008

1.01.200730.06.2007

1 726 342
1 166 047
102 719
19 769
18 596
5 113
3 038 586

1 292 777
1 115 824
91 133
44 909
2 544 643

26. Przychody ze sprzedaĪy netto

Przychody ze sprzedaĪy energii elektrycznej
Przychody ze sprzedaĪy usáug dystrybucyjnych
Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
Przychody ze sprzedaĪy pozostaáych usáug
Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych
Przychody ze sprzedaĪy energii cieplnej
Raz e m

27. Koszty wedáug rodzaju
1.01.2008-30.06.2008
Amortyzacja
ZuĪycie materiaáów i surowców oraz wartoĞü sprzedanych towarów
- zuĪycie materiaáów i energii
- wartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
Usáugi obce
- usáugi przesyáowe
- inne usáugi obce
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia
Podatki i opáaty
WartoĞü zakupionej energii na potrzeby sprzedaĪy
àącz ne kosz ty sprz e danych produktów, towarów i mate riaáów,
sprz e daĪ y i marke tingu oraz kosz ty ogólne go z arz ądu

(322
(646
(540
(105
(504
(381
(122
(505
(377
(127
(79
(871

270)
540)
851)
689)
776)
911)
865)
240)
534)
706)
889)
203)

(2 929 918)

1.01.2007-30.06.2007
(200
(124
(17
(106
(481
(409
(71
(294
(217
(76
(90
(1 339

(2 530 440)
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28. Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
1.01.2008-30.06.2008
Koszty wynagrodzeĔ
- bieĪące wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
Koszty ubezpieczeĔ spoáecznych i innych ĞwiadczeĔ
- ZUS
- inne Ğwiadczenia spoáeczne
- koszty ĞwiadczeĔ z tytuáu páatnoĞci w formie akcji (nota 19)
- pozostaáe Ğwiadczenia po okresie zatrudnienia
Raz e m

(377
(365
(9
(2
(127
(52
(41
(19
(13
(505

534)
573)
645)
316)
706)
558)
988)
433)
727)
240)

1.01.2007-30.06.2007
(217
(202
(12
(3
(76
(34
(42

629)
106)
047)
476)
951)
387)
203)
(361)
(294 580)

Gwarancje zatrudnienia
Na mocy porozumienia zawartego pomiĊdzy Grupą a związkami zawodowymi przyznano okreĞlone gwarancje zatrudnienia
dla pracowników zatrudnionych w Grupie (z wyáączeniem pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A.) przed 29 czerwca
2007 roku, które wygasają 31 grudnia 2018 roku.
Ponadto, obowiązywanie postanowieĔ powyĪszego porozumienia przedáuĪono w stosunku do pracowników, którym w chwili
wygaĞniĊcia gwarancji bĊdzie brakowaü nie wiĊcej niĪ cztery lata do speánienia przesáanek uprawniających ich do nabycia
prawa do emerytury. Oznacza to, Īe pracodawca w przypadku niedotrzymania gwarancji nie moĪe wypowiedzieü umowy
o pracĊ bez koniecznoĞci wypáaty dodatkowej odprawy pracownikowi, któremu w momencie upáywu gwarancji zatrudnienia
brakuje nie wiĊcej niĪ cztery lata do osiągniĊcia wieku emerytalnego.
Gwarancje zatrudnienia oznaczają, Īe w razie rozwiązania umowy o pracĊ przez pracodawcĊ – Grupa bĊdzie zobowiązana do
zapáaty na rzecz pracownika kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia miesiĊcznego oraz okresu pozostającego do koĔca
obowiązywania gwarancji.
Na mocy umowy spoáecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiĊdzy Elektrownią „Kozienice” S.A. a organizacjami
związkowymi pracownikom zatrudnionym w Elektrowni „Kozienice” S.A. na dzieĔ wejĞcia w Īycie umowy przedáuĪono
gwarancje zatrudnienia na kolejne 11 lat tj. do dnia 30 stycznia 2019 roku.

Porozumienia z pracownikami Grupy
W wyniku porozumieĔ zbiorowych zawartych przez GrupĊ ze związkami zawodowymi w lutym 2005 r. oraz lipcu 2007 r.
strony zobowiązaáy siĊ do podjĊcia dziaáaĔ w celu ewentualnych wypáat rekompensat dla pracowników Grupy, którzy
z róĪnych przyczyn nie są uprawnieni do otrzymania akcji ENEA S.A. w ramach 15% pakietu przysáugującego
Uprawnionym Pracownikom. Strony powyĪszych porozumieĔ postanowiáy, Īe ustalenie ewentualnych rekompensat bĊdzie
przedmiotem osobnego porozumienia.
W związku z powyĪszymi porozumieniami w dniu 28 maja 2008 r. Zarząd Jednostki Dominującej zawará porozumienie
z organizacjami związkowymi dziaáającymi w Grupie, które przewiduje wypáatĊ jednorazowego Ğwiadczenia pieniĊĪnego
w wysokoĞci 14,5 mln záotych. ĝwiadczenie staje siĊ wymagalne po upáywie 24 miesiĊcy od dnia zbycia przez Skarb
PaĔstwa, co najmniej 1 akcji ENEA w trybie Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Porozumienie to zastĊpuje
wczeĞniejsze uzgodnienia w zakresie akcji dla pracowników i wypáaty rekompensat zawarte w porozumieniach, o których
mowa powyĪej, z roku 2005 i 2007. Zgodnie z treĞcią porozumienia, nie narusza ono w Īaden sposób praw nabytych przez
pracowników na podstawie innych umów i porozumieĔ. W przypadku rozbieĪnoĞci miĊdzy uregulowaniami porozumienia
i innych umów lub porozumieĔ zastosowanie mają zasady korzystniejsze dla pracowników.
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W związku z brakiem formalnego zatwierdzenia przez Ministra Skarbu powyĪszego porozumienia, pismem z dnia
18 sierpnia skierowanym do Prezesa Zarządu strona związkowa zakwestionowaáa zakoĔczenie sporu zbiorowego w tej
kwestii i wezwaáa Zarząd Jednostki Dominującej do dalszych rokowaĔ.
Zobowiązanie z tytuáu powyĪszych rekompensat ujĊte w niniejszym Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wynosi 15 298 tys. záotych (14 858 tys. záotych na dzieĔ 31 grudnia 2007), na które skáada siĊ kwota
rekompensaty w wysokoĞc 14 500 tys. záotych powiĊkszona o ponoszone przez pracodawcĊ koszty skáadek ubezpieczeĔ
spoáecznych i skorygowana o efekt dyskonta.

29. Pozostaáe przychody i koszty operacyjne
Pozostaáe przychody operacyjne
1.01.2008-30.06.2008 1.01.2007-30.06.2007
Rozwiązanie rezerw z tyt. wszczĊtych postĊpowaĔ sądowych o odszkodowania
Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela
Rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących
Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i opáat przyáączeniowych
Otrzymane odszkodowania, kary grzywny
Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat
Darowizny pieniĊĪne
DziaáalnoĞü mieszkaniowa
Zwrot kosztów postĊpowania sądowego
Zapáata wczeĞniej umorzonych naleĪnoĞci
Pozostaáe przychody operacyjne
Raz e m

8
7
6
5
3
1

131
272
618
788
638
552
987
694
392
384
5 253
40 709

10
7
28
7
2

124
674
643
335
197
9 137
65 110

Pozostaáe koszty operacyjne
1.01.2008-30.06.2008 1.01.2007-30.06.2007
Koszt utworzenia rezerw na potencjalne roszczenia
Koszty usuwania szkód losowych
Pozostaáe koszty rodzajowe
Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci
Koszt utworzenia rezerwy z tyt. wszczĊtych postĊpowaĔ
sądowych o odszkodowania
Koszty sądowe
Odpisanie naleĪnoĞci nieĞciągalnych
Koszty związków zawodowych
Odpisy aktualizujące wartoĞü udziaáów i akcji
Przekazane darowizny
Pozostaáe koszty operacyjne
Raz e m

(18
(11
(8
(5

968)
897)
387)
168)

(10 201)
(4 700)
(18 127)

(1 868)
(1 305)
(1 189)
(395)
(336)
(305)
(1 469)
(51 287)

(21 353)
(319)
(1 040)
(522)
(195)
(112)
(941)
(57 510)
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30. Przychody finansowe
1.01.2008-30.06.2008 1.01.2007-30.06.2007
Odsetki od lokat

27 363

6 342

Odsetki za zwáokĊ
Przychody z tytuáu dywidend
Pozostaáe odsetki
RóĪnice kursowe
Raz e m

5 863
1 264
629
6 514
41 633

5 346
1 326
13 014

31. Koszty finansowe
Koszty odsetek
- od kredytów bankowych
- odsetki od nieterm inowo regulowanych zobowiązaĔ
Koszt dyskonta zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych
Inne
Raz e m

1.01.2008-30.06.2008
(8 670)
(8 194)
(476)
(6 507)
(1 037)
(16 214)

1.01.2007-30.06.2007
(1 717)
(1 051)
(666)
(4 596)
(6 313)

1.01.2008-30.06.2008
(72 868)
42 998
(29 870)

1.01.2007-30.06.2007
(40 303)
465 371
425 068

32. Podatek dochodowy
Podatek bieĪący
Podatek odroczony (nota 22)
Raz e m

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Grupy róĪni siĊ w nastĊpujący sposób od teoretycznej kwoty,
którą uzyskano by stosując Ğrednią waĪoną stawkĊ podatku mającą zastosowanie do zysków konsolidowanych spóáek:
30.06.2008

30.06.2007

Zysk przed opodatkowaniem

120 831

26 960

Podatek wyliczony wedáug stawki 19%

(22 958)

(5 122)

(6 912)

(7 988)

Rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony w wyniku wzrostu wartoĞci podatkowej
Ğrodków trwaáych (nota 22)

-

428 647

Utworzenie aktywa na podatek odroczony od opáat przyáączeniowych w wyniku
zmiany ich wartoĞci podatkowej

-

9 531

(29 870)

425 068

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów pomniejszone o dochody
niepodlegające opodatkowaniu

O bciąĪ e nie wyniku finansowe go z tytuáu podatku dochodowego

33. Dywidenda
W dniu 9 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjĊáo uchwaáĊ nr 2 w sprawie podziaáu zysku netto
za okres sprawozdawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z powyĪszą uchwaáą,
zadeklarowana akcjonariuszowi Jednostki Dominującej dywidenda wyniosáa 88 630 tys. zá. (wypáacone w 2007 r. dywidenda
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wyniosáa 38 550 tys. zá, nie uwzglĊdniając obowiązkowych wpáat z zysku
naliczonych za 2007 rok w wysokoĞci 6.885 tys. zá). Do dnia 30 czerwca 2008 r. dywidenda nie zostaáa wypáacona.
Jednostka Dominująca, na mocy Ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpáatach z zysku przez jednoosobowe spóáki Skarbu
PaĔstwa, dokonuje kwartalnie wpáaty z zysku (definiowanego jako zysk brutto pomniejszony o wartoĞü bieĪącego podatku
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dochodowego) w wysokoĞci 15%. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. naliczenie wpáaty z zysku wynosiáo 6 405 tys. zá
(za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 5 670 tys. zá). W niniejszym Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupa wykazaáa równieĪ korektĊ naliczonej w 2007 r. obowiązkowej wpáaty z zysku w wysokoĞci 2 229 tys. zá.
Elektrownia "Kozienice" S.A. podlegaáa równieĪ powyĪszemu obowiązkowi wpáaty z zysku do ostatniego dnia miesiąca,
w którym nastąpiáo przeniesienie wáasnoĞci Elektrowni "Kozienice" S.A. tj. wniesienie akcji spóáki aportem przez Skarb
PaĔstwa do spóáki ENEA S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r.
wykazane zostaáo zobowiązanie z tytuáu wpáaty z zysku naliczone za okres do koĔca miesiąca listopada, w którym zmiana
wáasnoĞci Elektrowni „Kozienice” S.A. zostaáa wpisana postanowieniem wáaĞciwego sądu rejonowego do KRS (21 listopada
2007 r.). Kwota zobowiązania z tytuáu obowiązkowych wpáat z zysku zostaáa oszacowana przez GrupĊ Kapitaáową poniewaĪ
do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 Elektrownia "Kozienice" S.A. nie
sporządziáa statutowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.,
które jest podstawą do naliczenia obowiązkowej wpáaty z zysku.
W niniejszym Ğródrocznym skonslidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa rozpoznaáa korektĊ dywidendy w kwocie
6 170 tys. zá stanowiącą róĪnicĊ miĊdzy zobowiązaniem ustalnym na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. a ostateczną wysokoĞcią
wpáaty z zysku za rok 2007 wykazaną w statutowym sprawozdaniu finansowym Elektrowni ”Kozienice” S.A. za rok 2007.

34. Zysk na akcjĊ
1.01.2008-30.06.2008

01.01.2007 - 30.06.2007

91 036
348 220 557
0,26
0,26

451 908
221 594 900
2,04
2,04

Zysk netto przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej
Liczba akcji
Zysk ne tto na akcjĊ (w z á na je dną akcjĊ )
Zysk roz wodniony na akcjĊ (w z á na je dną akcjĊ )

35. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Spóáki Grupy Kapitaáowej zawierają transakcje z nastĊpującymi podmiotami powiązanymi:



Spóáki wchodzące w skáad Grupy Kapitaáowej – transakcje te są eliminowane na etapie konsolidacji,



Transakcje zawarte pomiĊdzy Grupą a Czáonkami Wáadz Grupy, które podzieliü naleĪy na trzy kategorie:



wynikające z zawartych umów o pracĊ z Czáonkami Zarządu Jednostki Dominującej oraz dotyczące powoáania na
Czáonków Rad Nadzorczych,



dotyczące udzielonych poĪyczek z ZFĝS dla Czáonków Zarządu Jednostki Dominującej oraz Czáonków Rady
Nadzorczej, bĊdących pracownikami ENEA S.A.,



wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.
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W zakresie pierwszej z wymienionych kategorii kwoty transakcji zobrazowano w poniĪszej tabeli:
Zarz ąd Je dnostki
Rada Nadzorcz a
Dominującej
Je dnostki Dominujące j
01.01.2008- 01.01.2007- 01.01.2008- 01.01.200730.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007

Lp.

Tytuá

1.
2.

Wynagrodzenia z tytuáu umowy o pracĊ
Wynagrodzenia z tytuáu powoáania do wáadz zarządzających lub
nadzorujących
Wynagrodzenie z tytuáu peánienia funkcji w Radach Nadzorczych
jednostek zaleĪnych

3.
4.

527

Wynagrodzenia z tytuáu pozostaáych ĞwiadczeĔ pracowniczych
(ulgowa odpáatnoĞü za energiĊ elektryczną)
RAZEM

362

81

66

64
672

72
500

171

238

171

238

Czáonkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie wysokoĞci wynagrodzeĔ podlegają przepisom Ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (spóáki z wiĊkszoĞciowym udziaáem
Skarbu PaĔstwa). Zgodnie z jej zapisami maksymalne wynagrodzenie miesiĊczne nie moĪe przekroczyü szeĞciokrotnoĞci
przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiĊbiorstw bez wypáat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogáoszonego przez Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego. WysokoĞü nagrody rocznej nie moĪe
przekroczyü trzykrotnoĞci ich przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Transakcje dotyczące poĪyczek z Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych przedstawiono w tabeli
poniĪej:
Lp.

O rgan Zarz ądz ający

Stan na dz ie Ĕ
01-01-2008

Udz ielono od dnia
01-01-2008

Spáaty do dnia
30-06-2008

Stan na dz ieĔ
30-06-2008

1.

Zarząd

10

-

(10)

-

2.

Rada Nadzorcza
RAZEM

6
16

-

(5)
(15)

1
1

Lp.

O rgan Zarz ądz ający

Stan na dz ie Ĕ
01-01-2007

Udz ielono od dnia
01-01-2007

Spáaty do dnia
31-12-2007

Stan na dz ie Ĕ
31-12-2007

1.

Zarząd

11

-

(1)

10

2.

Rada Nadzorcza
RAZEM

9
20

-

(3)
(4)

6
16

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiĊdzy Jednostką Dominującą a Czáonkami Wáadz
Jednostki Dominującej dotyczą wyáącznie wykorzystania przez Czáonków Zarządu ENEA S.A. samochodów sáuĪbowych
dla celów prywatnych.
Dodatkowo, spóáki Grupy Kapitaáowej zawierają transakcje z jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa, w tym spóákami
kapitaáowymi, w których Skarb PaĔstwa jest jedynym akcjonariuszem. Transakcje te przeprowadzane są na zasadach
rynkowych i stosowane w nich ceny nie odbiegają od cen stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
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PoniĪej przedstawiono spóáki bĊdące wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, które są najwiĊkszymi dostawcami oraz najwiĊkszymi
odbiorcami Grupy Kapitaáowej:
6 mie siĊ cy z akoĔczonych
30 cz e rwca 2008

NajwiĊ ksi
dostawcy
Grupy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lubelski WĊgiel "Bogdanka" S.A.
Elektrownia "Kozienice" S.A.
Zespóá Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Zespóá Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.
Katowicki Holding WĊglowy S.A.
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Kompania WĊglowa S.A.
PKN Orlen S.A.

àącz ne kosz ty zakupów

NajwiĊ ksi
odbiorcy
Grupy

6 mie siĊ cy z akoĔcz onych
30 cz e rwca 2007

1 294 377

849 413

6 mie siĊ cy z akoĔczonych
30 cz e rwca 2008

6 mie siĊ cy z akoĔcz onych
30 cz e rwca 2007

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PKP Energetyka S.A.
Zakáady Chemiczne "Police" S.A.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i ĝwinoujĞcie S.A.
ENERGA S.A.

PKP Energetyka S.A.
Zakáady Chemiczne "Police" S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PKN Orlen S.A.
ENERGA S.A.

335 803

133 162

àącz na sprz e daĪ

36. Umowy koncesyjne na Ğwiadczenie usáug publicznych
Przedmiotem prowadzonej przez GrupĊ Kapitaáową dziaáalnoĞci jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej,
dystrybucja energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną.
W Ğwietle przepisów Ustawy „Prawo energetyczne” Jednostka Dominująca uzyskaáa w dniu 26 listopada 1998 dwie koncesje
na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w poniĪszych zakresach, tj.:



koncesjĊ na obrót energią elektryczną, udzieloną na okres 10 lat, tj. do dnia 30 listopada 2008 r.,



koncesjĊ na przesyáanie i dystrybucjĊ energii elektrycznej, udzieloną równieĪ na 10 lat – do dnia 30 listopada 2008 r.

Spóáka ENEA Operator Sp. z o.o. posiada koncesjĊ na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej obowiązującą do dnia 1 lipca 2017 roku.
Dnia 23 kwietnia 2007 r. ENEA S.A. wystąpiáa do Prezesa URE z wnioskiem o przedáuĪenie waĪnoĞci koncesji na obrót
energią elektryczną. Dnia 5 paĨdziernika 2007 r. ENEA S.A. otrzymaáa decyzjĊ o przedáuĪeniu koncesji na obrót energią
elektryczną waĪną do dnia 31 grudnia 2025 r.
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne za koncesjonowanie, regulacjĊ dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw energetycznych
i zatwierdzanie taryf odpowiada Prezes URE, który w drodze decyzji administracyjnej zatwierdza ceny energii oraz stawki
opáat oraz zasady ich stosowania okreĞlone w taryfie.
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Prezes URE zatwierdzając TaryfĊ stwierdza jej zgodnoĞü z nastĊpującymi aktami prawnymi:



ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62,
poz. 552);



rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegóáowych
zasad ksztaátowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeĔ w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 105,
poz. 1114);



rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegóáowych warunków
przyáączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 6).

W roku 2007 nastąpiáo rozdzielenie taryf na:



taryfĊ dla usáug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.,



taryfĊ dla energii elektrycznej ENEA S.A. dla grup taryfowych w pakietach: korporacyjny, klasyczny, ekonomiczny,
uniwersalny, przedpáatowy (odbiorcy z grup taryfowych A,B,C),



taryfĊ dla energii elektrycznej ENEA S.A. dla grup taryfowych w pakietach: domowy, przedpáatowy (odbiorcy z grup
taryfowych G).

ENEA S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o. kalkulują taryfĊ w oparciu o koszty uznane przez Prezesa URE za uzasadnione
z uwzglĊdnianiem kosztów operacyjnych i marĪy (w obrocie) oraz kosztów przeniesionych, operacyjnych, kosztów róĪnicy
bilansowej i zwrotu z kapitaáu (w dystrybucji) planowanych na kolejny okres taryfowy.
Zgodnie z decyzją Prezesa URE, ENEA S.A. zostaáa zwolniona z obowiązku przekáadania taryfy dla odbiorców z grup
taryfowych A, B, C. Dnia 13 grudnia 2007 roku zostaáa podjĊta uchwaáa Zarządu ENEA S.A. o wprowadzeniu od dnia
1 stycznia 2008 roku nowej taryfy dla odbiorców z grup taryfowych A, B, C.
Dnia 17 stycznia 2008 r. Prezes URE zatwierdziá taryfĊ dla grupy taryfowej G w pakietach: domowy, przedpáatowy, która
zaczĊáa obowiązywaü od dnia 1 lutego 2008 roku. Do dnia 31 stycznia 2008 r. obowiązywaáa taryfa zatwierdzona przez
Prezesa URE na rok 2007.
Elektrownia “Kozienice” S.A. prowadzi podstawową dziaáalnoĞü gospodarczą, tj. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepáa,
na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE.
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej:



Nr WEE/1271/U/OT-4/98/JG z 12 paĨdziernika 1998 r., z póĨniejszymi zmianami, na wytwarzanie energii elektrycznej.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 12 paĨdziernika 1998 r. na okres do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WEE/11-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie energii elektrycznej w urządzeniach
o áącznej mocy zainstalowanej 2820 MW.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)



Nr WEE/11-ZTO-B/1271/W/3/2008/ARS z dnia 24 stycznia 2008 r. na wytwarzanie energii elektrycznej w Ĩródle
o nazwie Elektrownia „Kozienice” S.A. o áącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 2 820 MW i áącznej mocy
osiągalnej 2 880 MW.
Koncesja rozszerza dziaáalnoĞü gospodarczą Elektrowni „Kozienice” S.A. Zmiana dotyczy moĪliwoĞci wytwarzania
energii elektrycznej w kogeneracji na blokach o mocach osiągalnych 535 MW i 560 MW przy spalaniu paliw
konwencjonalnych (wĊgiel kamienny i opaáowy), oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji na 8 blokach
o mocach osiągalnych 1-215 MW, 1-220 MW, 6-225 MW przy wspólnym spalaniu paliw konwencjonalnych (wĊgiel
kamienny i olej opaáowy) i biomasy.
(Koncesja na okres od 24 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.)
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Koncesja na obrót energią elektryczną:



Nr OEE/334/1271/W/1/2002/MW z dnia 21 grudnia 2002 r. polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby
odbiorców znajdujących siĊ na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
(Koncesja na okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 1 stycznia 2013 r.)

Koncesja na wytwarzanie ciepáa:



Nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na wytwarzanie ciepáa skojarzonego z wytwarzaniem
energii elektrycznej w oparciu o spalanie wĊgla kamiennego.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WCC/256-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie ciepáa w kogeneracji
w elektrowni zlokalizowanej w miejscowoĞci ĝwierĪe Górne, o áącznej mocy cieplnej osiągalnej 266 MW
(od 31 sierpnia 2007 r.)
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r., na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)



Nr WCC/256-ZTO-B/1271/W/3/2008/ARS z dnia 24 stycznia 2008r. na wytwarzanie ciepáa w Ĩródle o nazwie
Elektrownia „Kozienice” S.A. o áącznej mocy cieplnej osiągalnej 266 MWt. Ciepáo pochodzi ze spalania paliw
konwencjonalnych (wĊgla kamiennego, oleju opaáowego) w dwóch kotáach parowych, zasilających w parĊ dwa
turbozespoáy wytwarzające ciepáo w kogeneracji oraz ze spalania paliw konwencjonalnych (wĊgla kamiennego, oleju
opaáowego) lub ze wspólnego spalania paliw i biomasy w oĞmiu kotáach parowych, zasilających w parĊ osiem
turbozespoáów wytwarzających ciepáo w kogeneracji.
Koncesja wynika z rozszerzenia dziaáalnoĞci gospodarczej Elektrowni „Kozienice” S.A. o wytwarzanie ciepáa przy
spalaniu biomasy.
(Koncesja na okres od 24 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na przesyá ciepáa:



Nr PCC/269/1271/U/OT-4/98 z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa wytwarzanego
w skojarzeniu z energią elektryczną w Ĩródle o áącznej mocy cieplnej 105 MWt dwiema sieciami: wodną oraz parową.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr PCC/ 269-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa,
wytwarzanego we wáasnym Ĩródle, dwiema sieciami ciepáowniczymi na terenie miejscowoĞci ĝwierĪe Górne.
(Koncesja za okres od 31 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2025 r.)

37. Kontrakty dáugoterminowe na sprzedaĪ mocy i energii elektrycznej (KDT)
Ze wzglĊdu na fakt uznania przez KomisjĊ Europejską, Īe kontrakty dáugoterminowe z paĔstwową spóáką PSE S.A. na
sprzedaĪ mocy i energii elektrycznej są niedozwoloną pomocą publiczną, Polski Parlament przyjąá ustawĊ zmierzającą do
likwidacji wyĪej wymienionych kontraktów. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstaáych
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej
z dnia 29 czerwca 2007 r. (”Ustawa o rozwiązaniu KDT”) Grupa, począwszy od 1 kwietnia 2008 r. uprawniona jest do
otrzymania rekompensaty z tytuáu ponoszenia kosztów osieroconych wynikających z przedterminowego rozwiązania
kontraktów dáugoterminowych. Zgodnie z tą ustawą Grupa bĊdzie uprawniona do otrzymywania rekompensat w okresie do
roku 2014.
Zgodnie z Zaáącznikiem nr 4 do Ustawy o rozwiązaniu KDT, Grupa w roku 2008 otrzyma za okres od 1 kwietnia 2008 r.
zaliczki na poczet kosztów osieroconych w áącznej wysokoĞci 93 132 tys. zá. WysokoĞü rekompensaty za rok 2008 bĊdzie
podlegaáa jednak korektom ustalanym przez Prezesa URE, o których mowa w rozdziale 5 Ustawy o rozwiązaniu KDT.
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WysokoĞü korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 oraz korekty koĔcowej dokonywanej po zakoĔczeniu okresu
korygowania, tj. okresu, w którym obowiązywaáa rozwiązana umowa dáugoterminowa, zaleĪy od wielu czynników, w tym
w szczególnoĞci od wyniku dziaáalnoĞci, jaki osiągnie wytwórca (dotyczy Elektrowni ”Kozienice” S.A.) w 2008 r. i w latach
kolejnych, wolumenu sprzedaĪy energii oraz od Ğrednich cen rynkowych energii elektrycznej.
JednoczeĞnie niektóre zapisy Ustawy o rozwiązaniu KDT, w tym odnoszące siĊ do zasad obliczania i korygowania kosztów
osieroconych, nie są jednoznaczne i wymagają interpretacji, które są obecnie przedmiotem analizy przez wytwórców przy
wspóápracy z Prezesem URE. Brak dotychczasowej praktyki w tym zakresie powoduje, Īe istnieje niepewnoĞü, co do
ostatecznej wysokoĞci rekompensaty za okres prezentowany w niniejszym Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Grupa rozpoznaáa przychód z tytuáu rekompensaty na pokrycie kosztów w wysokoĞci zaliczki
przypadającej na II kwartaá 2008 r., zgodnie z Zaáącznikiem nr 4 do Ustawy o rozwiązaniu KDT, skorygowanej
o oszacowaną czĊĞü korekty rocznej odpowiadającą okresowi, za który sporządzane jest niniejsze Ğródroczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe. Ostateczna wysokoĞü naleĪnej rekompensaty przypadającej na okres koĔczący siĊ 30 czerwca
2008 r. moĪe istotnie odbiegaü od wartoĞci oszacowanej przez GrupĊ w związku ze zmianą czynników wpáywających na jej
obliczenie, o których mowa powyĪej, oraz w wyniku ewentualnych róĪnic w interpretacji przepisów na podstawie, których
korekta roczna i korekta koĔcowa są ustalane przez Prezesa URE.
Kwota rozpoznanych przychodów z tytuáu rekompensaty poniesionych kosztów osieroconych w okresie koĔczącym siĊ
30 czerwca 2008 r. wynosi 18 596 tys. zá.

38. Przyszáe páatnoĞci tytuáem korzystania z nabytego odpáatnie i nieodpáatnie prawa wieczystego
uĪytkowania gruntów oraz umów najmu, dzierĪawy i leasingu operacyjnego
Przyszáe minimalne zobowiązania z tytuáu prawa wieczystego uĪytkowania gruntu dotyczy czasu, jaki pozostaá do
wygaĞniĊcia umów o korzystanie z gruntów i wynosi od 62 do 99 lat. Ujmowane są zgodnie z MSSF UE jako leasing
operacyjny, gdzie Grupa jest leasingobiorcą:
30.06.2008
PoniĪej jednego roku
Od jednego do piĊciu lat
PowyĪej piĊciu lat

31.12.2007

2 836

4 021

15 150

13 013

208 300

187 207

226 286

204 241

39. Przyszáe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na dzieĔ bilansowy
Umowne zobowiązania zaciągniĊte na dzieĔ bilansowy, lecz jeszcze nie ujĊte w bilansie wynoszą:

Nabycie rzeczowych aktywów trwaáych
Nabycie wartoĞci niematerialnych

30.06.2008

31.12.2007

107 557

91 351

865

71

108 422

91 422

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

F-230

Grupa
Kapitaáowa ENEA S.A.


ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

40. Zatrudnienie
PrzeciĊtne zatrudnienie w Grupie w pierwszym póároczu 2008 r. i 2007 r. ksztaátowaáo siĊ w nastĊpujący sposób:
6 mie siĊ cy z akoĔcz onych
30 cz e rwca 2008

6 mie siĊ cy z akoĔcz onych
30 cz e rwca 2007

Je dnostka
Dominująca

spóáki
z aleĪ ne

Je dnostka
Dominująca

spóáki
z aleĪ ne

stanowiska robotnicze
stanowiska nierobotnicze

244

5 651
4 181

2 790
3 093

1 208
628

RAZEM

244

9 832

5 883

1 836

Dane zawarte w tabeli przedstawiają zatrudnienie w etatach. Stanowiska menedĪerskie zostaáy zakwalifikowane do
stanowisk nierobotniczych.

41. ObjaĞnienia dotyczące sezonowoĞci lub cyklicznoĞci dziaáalnoĞci Grupy Kapitaáowej
SprzedaĪ energii elektrycznej w ciągu roku podlega wahaniom sezonowym. SprzedaĪ energii wzrasta w miesiącach
zimowych i spada w miesiącach letnich. UzaleĪnione jest to od temperatury otoczenia oraz dáugoĞci dnia. Zakres tych wahaĔ
wyznaczają niskie temperatury oraz krótsze dni zimą oraz wyĪsze temperatury i dáuĪsze dni latem. SezonowoĞü sprzedaĪy
energii w znacznie wiĊkszym stopniu dotyczy drobnych odbiorców (stanowią oni 49 % wartoĞci sprzedaĪy), aniĪeli
odbiorców z sektora przemysáowego.

42. Zobowiązania warunkowe oraz postĊpowania toczące siĊ przed sądem, organem wáaĞciwym dla
postĊpowania arbitraĪowego lub organem administracji publicznej
42.1 PostĊpowania toczące siĊ przed sądami powszechnymi
PostĊpowania z powództwa Grupy
PostĊpowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa ENEA S.A. dotyczą dochodzenia naleĪnoĞci z tytuáu
dostarczania energii elektrycznej (tzw. sprawy za energiĊ) oraz dochodzenia naleĪnoĞci z innych tytuáów – nielegalnego
poboru energii elektrycznej, przyáączeĔ do sieci i innych usáug specjalistycznych wykonywanych przez JednostkĊ
Dominującą (tzw. sprawy za nie energiĊ).
PostĊpowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa Elektrowni „Kozienice” S.A. dotyczą przede
wszystkim dochodzenia naleĪnoĞci z tytuáu niedotrzymania umów spedycyjnych oraz z tytuáu dostarczania energii
elektrycznej (tzw. sprawy za energiĊ).
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. przed sądami powszechnymi toczyáo siĊ áącznie 5 941 spraw z powództwa Grupy na áączną
kwotĊ 29 485 tys. zá (na 31 grudnia 2007 toczyáo siĊ 6 775 spraw o áącznej wartoĞci 40 582 tys. zá).
Wynik Īadnej ze spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego Grupy Kapitaáowej.
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PostĊpowania przeciwko Grupie
PostĊpowania przeciwko Grupie wszczynane są zarówno z powództwa zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.
Dotyczą one m.in. kwestii takich jak: odszkodowania za przerwy w dostawach energii, ustalenie, czy miaá miejsce nielegalny
pobór energii oraz odszkodowania za korzystanie przez GrupĊ z nieruchomoĞci, na których znajdują siĊ urządzenia
elektroenergetyczne. Za szczególnie istotne Grupa uznaje powództwa dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomoĞci
niebĊdących wáasnoĞcią Grupy (nota 42.4).
PostĊpowania przeciwko Elektrowni ”Kozienice” S.A. dotyczą m.in. kwestii takich jak: przywrócenie do pracy, ochrona dóbr
osobistych oraz odszkodowania z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji przysáugującego pracownikom
w wyniku komercjalizacji Elektrowni „Kozienice” S.A.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 roku przed sądami powszechnymi toczyáo siĊ áącznie 219 spraw przeciwko Grupie na áączną
kwotĊ 17 630 tys. zá (odpowiednio na 31 grudnia 2007 toczyáo siĊ 185 spraw o áącznej wartoĞci 19 579 tys. zá). Rezerwy
związane z tymi sprawami sądowymi prezentowane są w nocie 25.

42.2 PostĊpowania arbitraĪowe
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. nie toczyáy siĊ Īadne postĊpowania przed organami wáaĞciwymi dla postĊpowaĔ arbitraĪowych.

42.3 PostĊpowania toczące siĊ przed organami administracji publicznej
W dniu 13 lutego 2008 roku Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcząá z urzĊdu postĊpowanie
antymonopolowe w związku z podejrzeniem naduĪywania przez ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu pozycji dominującej na
lokalnym rynku obrotu energią elektryczną, obejmującym obszar województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
lubuskiego i kujawsko-pomorskiego poprzez bezprawne obciąĪenie odbiorców dwukrotną opáatą abonamentową za miesiąc
styczeĔ 2008 r., co zdaniem Prezesa UOKiK moĪe stanowiü naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z póĨn. zm.). W dniu 3 marca 2008 r. ENEA S.A.
záoĪyáa odpowiedĨ na postanowienie o wszczĊciu postĊpowania antymonopolowego, w którym ustosunkowaáa siĊ do
postawionych w postanowieniu zarzutów. Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, w przypadku stwierdzenia
choüby nieumyĞlnego naruszenia zakazu naduĪywania pozycji dominującej na rynku wáaĞciwym, Prezes UOKiK moĪe
naáoĪyü na przedsiĊbiorcĊ karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci nie wiĊkszej niĪ 10% przychodu osiągniĊtego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok naáoĪenia kary.
Ze wzglĊdu na charakter dziaáalnoĞci Grupy na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. toczyáo siĊ wiele innych postĊpowaĔ przed
organami administracji publicznej.
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Zdecydowana wiĊkszoĞü spoĞród tych postĊpowaĔ wszczynana jest na wniosek Grupy, która wystĊpuje do stosownych
organów administracyjnych m.in. o:



wszczĊcie egzekucji administracyjnej w celu odzyskania naleĪnoĞci za nielegalny pobór energii elektrycznej,



uzyskanie pozwolenia na budowĊ zarówno nowych obiektów, jak i modernizacjĊ istniejących,



uzyskanie zezwolenia na zajĊcie pasa drogowego przez urządzenia elektroenergetyczne,



ustalenie stawek opáat za uĪytkowanie wieczyste gruntów,



wydzielenie gruntów pod urządzenia elektroenergetyczne.

CzĊĞü postĊpowaĔ ma równieĪ charakter postĊpowaĔ skargowych wnoszonych do organów administracji rządowej
i samorządowej czy sądów administracyjnych w związku z decyzjami wydanymi w wyĪej wskazanych sprawach.
Wynik tych postĊpowaĔ nie ma wpáywu na wyniki finansowe Grupy.
Charakter dziaáalnoĞci ENEA Operator Sp. z o.o. (dziaáanie na rynku regulowanym w warunkach monopolu) powoduje, iĪ
w stosunku do Spóáki toczy siĊ równieĪ szereg postĊpowaĔ wszczynanych przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki i
Prezesa UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wnioski odbiorców energii elektrycznej, których Spóáka obsáuguje.
Prezes UrzĊdu Regulacji Energetyki jako centralny organ administracji rządowej powoáany do regulowania dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstw energetycznych rozstrzyga spory dotyczące odmowy zawarcia umowy o przyáączenie do sieci, umowy
Ğwiadczenia usáug przesyáowych oraz ustalenia treĞci w/w umów.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. prowadziá on przeciwko Grupie szereg postĊpowaĔ wyjaĞniających i administracyjnych.
Wynik tych postĊpowaĔ nie bĊdzie miaá istotnego ma wpáywu na wyniki finansowe Grupy.

42.4 Ryzyko związane ze stanem uregulowania sytuacji prawnej nieruchomoĞci wykorzystywanych przez GrupĊ
Ryzyko związane ze stanem uregulowania sytuacji prawnej nieruchomoĞci wykorzystywanych przez spóákĊ GrupĊ wynika
z faktu, Īe Grupa nie dla wszystkich obiektów posiada tytuá prawny do korzystania z gruntów, na których są usytuowane
sieci przesyáowe oraz związane z nimi urządzenia. W przyszáoĞci Grupa moĪe byü zobowiązana do ponoszenia kosztów
z tytuáu bezumownego korzystania z nieruchomoĞci. Istnieje ryzyko wszczĊcia postĊpowaĔ przeciwko Grupie, zmierzających
do uniemoĪliwienia jej dalszego korzystania z tych nieruchomoĞci.
MoĪliwoĞü utraty majątku w tym przypadku jest znikoma. Brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomoĞci pod
urządzeniami energetycznymi nie stanowi ryzyka utraty majątku przez GrupĊ, a jedynie powoduje zagroĪenie powstania
dodatkowych kosztów związanych z Īądaniami wypáaty odszkodowaĔ za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu, czynszu
dzierĪawnego lub wyjątkowo, w pojedynczych przypadkach z Īądaniami związanymi ze zmianą lokalizacji obiektu
(przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego).
Roszczenia kierowane w stosunku do Grupy mają mieü w tym przypadku charakter roszczeĔ o zapáatĊ (odszkodowanie za
bezumowne korzystanie z nieruchomoĞci, za zmniejszenie wartoĞci nieruchomoĞci, za utracone poĪytki) oraz roszczeĔ
o zaniechanie naruszeĔ posiadania (Īądanie usuniĊcia urządzenia). RozstrzygniĊcia zapadające w tych sprawach są o tyle
istotne, Īe w znaczący sposób wpáywają zarówno na ksztaátowanie postĊpowania Grupy wobec osób zgáaszających
roszczenia przedsądowe w związku z urządzeniami zlokalizowanymi na ich nieruchomoĞciach w przeszáoĞci, jak i na sposób
regulowania stanu prawnego tych urządzeĔ w przypadku nowych inwestycji. Grupa utworzyáa rezerwĊ na wszystkie
zgáoszone roszczenia wáaĞcicieli nieruchomoĞci, przy których znajdują siĊ sieci przesyáowe i urządzenia z nimi związane
(nota 25).
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Grupa nie tworzy rezerwy na potencjalne niezgáoszone roszczenia wáaĞcicieli gruntów o nieuregulowanym statusie
korzystania z tych gruntów. Potencjalne kwoty roszczeĔ z tego tytuáu mogą byü istotne dla Grupy, biorąc pod uwagĊ
powierzchniĊ gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym, przez które przebiegają sieci przesyáowe Grupy oraz związane
z nimi urządzenia. Grupa nie posiada ewidencji oraz znajomoĞci ich statusu prawnego i w związku z tym nie jest w stanie
wiarygodnie oszacowaü maksymalnej kwoty potencjalnych roszczeĔ z tytuáu bezumownego korzystania z obcych gruntów.

42.5 Ryzyko związane z partycypacją w kosztach korzystania z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie Lasów
PaĔstwowych na potrzeby linii elektroenergetycznych
Z powodu braku uregulowaĔ prawnych na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. nie zostaáy ujĊte w ksiĊgach rezerwy na potencjalne
roszczenia z tytuáu korzystania z gruntów leĞnych bĊdących w zarządzie Lasów PaĔstwowych na potrzeby linii
elektroenergetycznych stanowiących wáasnoĞü Grupy. W dniu 29 listopada 2006 r. odbyáo siĊ spotkanie zainicjowane przez
Ministra ĝrodowiska z udziaáem przedstawicieli Lasów PaĔstwowych, Ministerstwa Skarbu PaĔstwa, PSE-Operator
Sp. z o.o. oraz reprezentującego interes spóáek dystrybucyjnych Polskiego Towarzystwa Przesyáu i Rozdziaáu Energii
Elektrycznej. Propozycja Lasów PaĔstwowych zmierzająca do zawierania umów dzierĪawy terenów pod liniami nie zostaáa
przyjĊta i uznano za konieczne wypracowanie rozwiązania systemowego na gruncie stosownych zmian legislacyjnych.
Oszacowanie wartoĞci rezerwy na partycypowanie w kosztach Lasów PaĔstwowych z tytuáu podatku od nieruchomoĞci od
gruntów Skarbu PaĔstwa na dzieĔ dzisiejszy nie jest moĪliwe. Biorąc pod uwagĊ powierzchniĊ gruntów, ewentualne
zobowiązania z tego tytuáu mogą byü istotne.
NiezaleĪnie od wspomnianych powyĪej dziaáaĔ w celu systemowego uregulowania stosunków prawnych nieruchomoĞci
Lasów PaĔstwowych, pojedyncze nadleĞnictwa zgáosiáy roszczenia wobec Grupy o odszkodowania z tytuáu bezumownego
korzystania z gruntów przez GrupĊ. Roszczenia te są ujĊte w rezerwie, o której mowa w nocie 25.

42.6 Szkody powstaáe w wyniku warunków pogodowych
W kwietniu 2008 r. na terenie dziaáania Oddziaáu Dystrybucji Szczecin na skutek záych warunków atmosferycznych doszáo
do przeciąĪeĔ mechanicznych sieci elektroenergetycznych. W wyniku uszkodzeĔ nastąpiáa wielogodzinna przerwa
w dostawie energii elektrycznej. Ustalenia dokonane przez ENEA Operator Sp. z o.o. wspólnie z PSE-Operator S.A. w
zakresie okolicznoĞci wystąpienia szkody wskazują, iĪ awaria powstaáa na skutek dziaáania siáy wyĪszej. Obecnie trwa
odrĊbne postĊpowanie prowadzone z udziaáem ubezpieczycieli zaangaĪowanych w ubezpieczenie OC z tytuáu szkód
wyrządzonych przez dziaáalnoĞü spóáki osobom trzecim w zakresie potwierdzenia przyczyn wystąpienia wymienionych
powyĪej uszkodzeĔ.
Do dnia zatwierdzenia niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do ubezpieczyciela spóáki
ENEA Operator Sp. z o.o. zgáoszono 206 roszczeĔ osób trzecich (uszkodzenia sprzątu AGD, RTV, straty w produktach
ĪywnoĞciowych, zniszczenie mienia w wyniku usuwania skutków szkody itp.), których áączna szacunkowa wartoĞü wynosi
3.748 tys. zá.
JednoczeĞnie w związku z zaistniaáą sytuacją Prezes URE podjąá dziaáania mające na celu wyjaĞnienie okolicznoĞci
i przyczyn powstania tej awarii. W ramach tych dziaáaĔ Prezes URE m.in. wezwaá ENEA Operator Sp. z o.o. do
przedstawienia szczegóáowych informacji na temat zdarzenia, w tym przyczyn wystąpienia awarii, przebiegu zdarzenia,
zakresu awarii oraz jej skutków dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, a takĪe informacji
dotyczących stanu technicznego urządzeĔ i linii elektroenergetycznych, które ulegáy uszkodzeniu. Ponadto, zaĪądaá
wskazania dziaáaĔ podjĊtych w celu usuniĊcia skutków awarii.

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa
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ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

Uzyskane informacje analizowane bĊdą pod kątem wypeániania przez SpóákĊ obowiązku utrzymania zdolnoĞci urządzeĔ,
instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energiĊ elektryczną w sposób ciągáy i niezawodny, przy zachowaniu
obowiązujących wymagaĔ jakoĞciowych. Ewentualne stwierdzenie niedopeánienia tego obowiązku bĊdzie stanowiáo
podstawĊ wszczĊcia postĊpowania o ukaranie Spóáki karą pieniĊĪną zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo
energetyczne.

43. Prawa do emisji CO2
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. stan praw do emisji dwutlenku wĊgla ksztaátowaá siĊ nastĊpująco:
w tysiącach ton

IloĞü

Prawa do emisji CO2 na rok 2008
przyznane*
wykorzystane
zakupione
sprzedane
Stan na 30 czerwca 2008

9 637
(5 374)
4 263

* - dane wedáug zatwierdzonego przez RadĊ Ministrów projektu przydziaáu uprawnieĔ z 12 lutego 2008 r. dotyczącego przyznania
limitów dwutlenku wĊgla na lata 2008 – 2012. Do dnia sporządzenia nieniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Rozporządzenie Rady Ministrów nie zostaáo jeszcze wydane.

Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. stan praw do emisji dwutlenku wĊgla ksztaátowaá siĊ nastĊpująco:
w tysiącach ton

IloĞü

Prawa do emisji CO2 na rok 2007
przeniesione z poprzedniego okresu
przyznane
wykorzystane
zakupione
sprzedane
Stan na 31 grudnia 2007

247
10 539
(10 547)
175
(400)
14

Informacja o wysokoĞci utworzonych dzieĔ 30 czerwca 2008 r. rezerw na zakup praw do emisji CO2 zostaáa przedstawiona w
nocie 25.
Ewentualny wzrost ograniczeĔ w zakresie redukcji emisji CO2 w 2008 r. i latach nastĊpnych moĪe w istotny sposób wpáynąü
na rentownoĞü dziaáalnoĞci Grupy.

44. Nabycie jednostek zaleĪnych
W dniu 10 paĨdziernika 2007 r. Skarb PaĔstwa w zamian za objĊte akcje wniósá aportem 100% akcji Elektrowni
”Kozienice” S.A., których wartoĞü godziwa wyniosáa 3.432.800.000 zá. RóĪnica pomiĊdzy wartoĞcią nominalną
wyemitowanych akcji a wartoĞcią godziwą objĊtych akcji Elektrowni ”Kozienice” S.A., pomniejszona o 515 milionów
záotych zobowiązaĔ z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji, zostaáa ujĊta w kapitaáach ENEA S.A., jako
nadwyĪka ceny emisyjnej nad wartoĞcią nominalną akcji, która zostaáa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
rok zakoĔczony 31 grudnia 2007 r. skorygowana o róĪnice pomiĊdzy wartoĞcią emisyjną wyemitowanych akcji a wartoĞcią
ksiĊgową aktywów netto Elektrowni ”Kozienice” S.A. Z uwagi na fakt, Īe transakcja miaáa miejsce pomiĊdzy podmiotami
podlegającymi wspólnej kontroli zostaáa rozliczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami
opisanymi w nocie 2.3.

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
(wszystkie kwoty wyraĪone są w tys. záotych, o ile nie podano inaczej)

PoniewaĪ Elektrownia "Kozienice" S.A. podlegaáa obowiązkowi wpáaty z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa (obowiązkowe
wpáaty z zysku zostaáy opisane szczegóáowo w nocie 33), w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakoĔczony
31 grudnia 2007 r. wykazane zostaáo zobowiązanie z tytuáu wpáaty z zysku naliczone za okres do koĔca miesiąca listopada,
w którym zmiana wáasnoĞci Elektrowni „Kozienice” S.A. zostaáa wpisana postanowieniem wáaĞciwego sądu rejonowego
do KRS (21 listopada 2007 r.). Kwota zobowiązania z tytuáu wpáat z zysku zostaáa oszacowana przez GrupĊ poniewaĪ
do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 Elektrownia "Kozienice" S.A. nie
sporządziáa statutowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.,
które jest podstawą do naliczenia obowiązkowej wpáaty z zysku.
W niniejszym Ğródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ostateczna kwota zobowiązania zostaáa ustalona na
podstawie zatwierdzonego statutowego sprawozdania Elektrownia "Kozienice" S.A. a róĪnica w wysokoĞci
6 170 tys. záotych zostaáa ujĊta jako korekta kapitaáu z nadwyĪki ceny emisyjnej nad wartoĞcia nominalną akcji.

45. RozpoczĊcie rozmów w sprawie nabycia Zespoáu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
W 2008 roku Jednostka Dominująca rozpoczĊáa rozmowy z zarządcą masy upadáoĞci Elektrim S.A. w sprawie nabycia
45,95% akcji Zespoáu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK). ZáoĪenie przez GrupĊ oferty wiąĪe siĊ jednak
ze speánieniem szeregu warunków, w tym miĊdzy innymi przeprowadzenia satysfakcjonującego badania stanu prawnego,
finansowego, podatkowego, technicznego, Ğrodowiskowego i operacyjnego ZE PAK i jego grupy kapitaáowej, uzgodnienia
wszystkich warunków umowy sprzedaĪy oraz satysfakcjonującego rozwiązania kwestii roszczeĔ záoĪonych przez wierzycieli
Elektrim S.A. do akcji ZE PAK. Do dnia zatwierdzenia niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Īadne wiąĪące decyzje nie zostaáy podjĊte.

Noty przedstawione na stronach F-170 – F-236 stanowią integralną czĊĞü niniejszego Ğródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
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RAPORT
NIEZALEĩNEGO
BIEGàEGO
REWIDENTA
Z
PRZEGLĄDU
PEàNEGO
PÓàROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU
DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Elektrowni „Kozienice” S.A.
DokonaliĞmy przeglądu zaáączonego póárocznego sprawozdania finansowego Elektrowni „Kozienice” S.A.
z siedzibą w ĝwierĪe Górne, gm. Kozienice, 26-900 Kozienice 1, obejmującego:


bilans sporządzony na dzieĔ 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumĊ
3.401.619 tys. zá,



rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku wykazujący zysk netto
w kwocie 27.380 tys. zá,



zestawienie zmian w kapitale wáasnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku,
wykazujące zmniejszenie kapitaáu wáasnego w kwocie 25.689 tys. zá,



rachunek przepáywów pieniĊĪnych wykazujący zmniejszenie stanu Ğrodków pieniĊĪnych w okresie od
1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku w kwocie 182.631 tys. zá,



dodatkowe informacje i objaĞnienia.

Za rzetelnoĞü, prawidáowoĞü i jasnoĞü informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym odpowiada Zarząd
Spóáki Elektrownia „Kozienice” S.A. Naszym zadaniem byáo dokonanie przeglądu tego sprawozdania.
Przegląd przeprowadziliĞmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz norm wykonywania
zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez Krajową RadĊ Biegáych Rewidentów. Normy nakáadają na nas
obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskaü umiarkowaną pewnoĞü,
iĪ sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidáowoĞci. Przeglądu dokonaliĞmy gáównie drogą
analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w ksiĊgi rachunkowe, oraz wykorzystania informacji
uzyskanych od kierownictwa oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i ksiĊgowoĞü Spóáki. Zakres i metoda
przeglądu sprawozdania finansowego róĪnią siĊ istotnie od badania mającego na celu wyraĪenie opinii
o sprawozdaniu finansowym i w związku z tym opinii takiej nie wydajemy.
Dokonany przez nas przegląd nie wykazaá potrzeby dokonania istotnych zmian w zaáączonym póárocznym
sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiaáo ono rzetelnie i jasno sytuacjĊ majątkową i finansową Spóáki
Elektrownia „Kozienice” S.A. na dzieĔ 30 czerwca 2008 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia
2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci Finansowej
w ksztaácie zatwierdzonym przez UniĊ Europejską i mającymi zastosowanie do sprawozdawczoĞci Ğródrocznej.
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.........................................
Piotr Sokoáowski
Biegáy rewident
nr ewid. 9752/7281



.........................................................
osoby reprezentujące podmiot

.......................................................
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdaĔ finansowych wpisany
na listĊ podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 25 lipiec 2008 roku
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ELEKTROWNIA „KOZIENICE” S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES SZEĝCIU MIESIĉCY KOēCZĄCY SIĉ
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Niniejsze Ğródroczne sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone zgodnie z wymogami MiĊdzynarodowych
Standardów SprawozdawczoĞci Finansowej, który zostaáy zatwierdzone przez UniĊ Europejską i zostaáo
zaakceptowane przez Zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A.

Czáonkowie Zarządu

Czáonek Zarządu

Krzysztof Zborowski

…………………………………

Czáonek Zarządu

Kazimierz Jacek Piątkowski

…………………………………

Czáonek Zarządu

Jarosáaw Kieábasa

………………………………….

ĝwierĪe Górne, 25 lipca 2008 r.
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Rachunek zysków i strat
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

Nota

Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Podatek akcyzowy
Przychody ze sprzedaĪy netto
Pozostaáe przychody operacyjne
Amortyzacja Ğrodków trwaáych i wartoĞci
niematerialnych i nieruchomoĞci inwestycyjnych
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze
ZuĪycie materiaáów i energii
WartoĞü sprzedanych towarów
Usáugi przesyáowe
Inne usáugi obce
Podatki i opáaty
Strata na sprzedaĪy i likwidacji rzeczowych
aktywów trwaáych
Pozostaáe koszty operacyjne

17

za okres od
01.01.2008 do
30.06.2008

za okres od
01.01.2007 do
30.06.2007

20

1 000 675
(114 692)
885 983
3 415

878 633
(105 841)
772 792
12 585

1,2,3
18
18
18
18
18
18

(111 361)
(108 018)
(535 184)
(1 736)
(1 315)
(62 282)
(28 724)

(111 248)
(82 832)
(453 511)
(23 333)
(1 492)
(53 632)
(28 047)

(193)
(7 930)

(1 045)
(1 080)

32 655

29 157

19 525
(8 145)

14 864
(12 124)

44 035

31 897

(10 485)

(6 456)

33 550

25 441

(6 170)*

(13 560)

27 380

11 881

20

Zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

21
22

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto przed obowiązkową
wypáatą z zysku

23

Wypáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa
Zysk netto po uwzglĊdnieniu
obowiązkowej wypáaty z zysku

* - korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wypáaty z zysku za rok 2007

Rachunek zysków i strat naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü sprawozdania
finansowego
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Bilans
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)
Nota

30.06.2008

31.12.2007

Aktywa
Aktywa trwaáe
Rzeczowe aktywa trwaáe
WartoĞci niematerialne
NieruchomoĞci inwestycyjne
Pozostaáe inwestycje finansowe
Aktywa trwaáe razem

1
2
3
4

2 568 917
20 090
4 249
6 348
2 599 604

2 611 312
21 746
4 332
6 344
2 643 734

Aktywa obrotowe
Zapasy
Inwestycje finansowe
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

7
4
5
8

178 578
163 543
231 507
228 387
802 015

97 554
49 323
134 367
411 018
692 262

3 401 619

3 335 996

9
9
9

468 241
514 920
1 435 037
2 418 198

468 241
514 920
1 460 726
2 443 887

11
15
12
16
14

148 295
98 329
7 615
9 531
295 430
559 200

173 295
86 595
7 178
10 387
297 193
574 648

11

45 201
7 009
326 445
30 854
14 130
582
424 221

40 975
4 280
240 429
30 052
946
779
317 461

983 421

892 109

3 401 619

3 335 996

Aktywa razem

Pasywa
Kapitaá wáasny
Kapitaá podstawowy
Kapitaá związany páatno Ğciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Kapitaá wáasny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek
Zobowiązania z tytuáu Ğ wiadczeĔ pracowniczych
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych
Rezerwy
Podatek odroczony
Zobowiązania dáugoterminowe razem
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek
Zobowiązania z tytuáu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Zobowiązania z tytuáu Ğ wiadczeĔ pracowniczych
Rezerwy
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

10
15
16
12

Bilans naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü sprawozdania finansowego
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F-244
18 241
18 241

450 000

514 920

(59 239)*
33 550
1 435 037

1 460 726

Zyski
zatrzymane

Kapitaá związany
z páatnoĞciami
w formie akcji
514 920

(27 790)
25 441
1 459 336

1 461 685

Zyski
zatrzymane

514 920

514 920

Kapitaá związany
z páatnoĞciami
w formie akcji

Zestawienie zmian w kapitale wáasnym naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü sprawozdania finansowego

468 241

468 241

Kapitaá zakáadowy
450 000

Kapitaá
podstawowy
razem

Kapitaá zakáadowy wartoĞü
z przeszacowania

* - w tym korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wypáaty z zysku za rok 2007

Kapitaá wáasny na dzieĔ 1 stycznia 2008 r.
ZwiĊkszenia i zmniejszenia w okresie:
Dywidenda dla akcjonariuszy
Zysk netto
Kapitaá wáasny na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

468 241

18 241

450 000

468 241

18 241

Kapitaá
podstawowy
razem

450 000

Kapitaá zakáadowy wartoĞü
z przeszacowania

(59 239)
33 550
2 418 198

2 443 887

Kapitaá wáasny
razem

(27 790)
25 441
2 442 497

2 444 846

Kapitaá wáasny
razem



Kapitaá wáasny na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
ZwiĊkszenia i zmniejszenia w okresie:
Dywidenda dla akcjonariuszy
Zysk netto
Kapitaá wáasny na dzieĔ 30 czerwca 2007 r.

Kapitaá zakáadowy

Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

Zestawienie zmian w kapitale wáasnym

Elektrownia Kozienice S.A.



Elektrownia
Kozienice S.A.




Rachunek przepáywów pieniĊĪnych
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)
Nota

za okres od
za okres od
01.01.2008 do 01.01.2007 do
30.06.2008
30.06.2007

Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej
Zysk netto przed obowiązkową wypáatą z zysku
Korek ty
Amortyzacja
(Zyski) / straty z tytuáu róĪnic kursowych
(Zyski) / straty ze sprzedaĪy Ğrodków trwaáych
Dywidendy otrzymane
Przychody odsetkowe
Koszty odsetek
Podatek dochodowy
Zmiany stanu k apitaáu obrotowego
Zmiana stanu naleĪnoĞci
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązaĔ
Zmiana stanu rezerw i zobowiązaĔ z tytuáu ĞwiadczeĔ
pracowniczych
ĝrodki pieniĊĪne netto wygenerowane na dziaáalnoĞci operacyjnej
Podatek zapáacony
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej

33 550

25 441

111 361
(6 516)
193
(385)
(3 089)
5 980
10 485

111 248
(2 228)
1 045
(22)
(6 287)
12 116
6 456

(96 783)
(81 024)
17 409

9 142
(36 357)
14 882

27 850
19 031
(9 525)
9 506

(19 739)
115 697
(20 443)
95 254

1
-

11
156 213

27
1 377

18
3 321

(54 623)
(112 511)
(165 729)

(45 455)
114 108

(6 170)*
(15 731)
(4 507)
(26 408)

(3 147)
(37 204)
(12 127)
(52 478)

Przepáywy pieniĊĪne netto, razem

(182 631)

156 884

Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych

(182 631)

156 884

ĝrodki pieniĊĪne na początek okresu

411 018

165 285

ĝrodki pieniĊĪne na koniec okresu

228 387

322 169

23

Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
SprzedaĪ wartoĞci niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwaáych
SprzedaĪ inwestycji finansowych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Nabycie wartoĞci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwaáych
Nabycie inwestycji finansowych
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci finansowej
Dywidendy i inne wypáaty na rzecz wáaĞcicieli
(w tym obowiązkowa wypáata z zysku na rzecz Skarbu PaĔstwa)
Wydatki na spáatĊ kredytów i poĪyczek
Odsetki zapáacone
ĝrodki pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci finansowej

* - korekta naliczonej dywidendy z tytuáu obowiązkowej wypáaty z zysku za rok 2007

Rachunek przepáywów pieniĊĪnych naleĪy analizowaü áącznie z notami objaĞniającymi stanowiącymi integralną czĊĞü
sprawozdania finansowego
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Dane identyfikujące SpóákĊ
Elektrownia „Kozienice” S.A. („Spóáka”) z siedzibą w ĝwierĪach Górnych zostaáa zarejestrowana w dniu
1 paĨdziernika 1996 r. przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydziaá Gospodarczy pod numerem RHB-1629.
Spóáka zostaáa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze PrzedsiĊbiorców pod numerem
KRS 0000060541 dnia 12 listopada 2001 roku.

Podstawowy przedmiot i czas dziaáania Spóáki
Przedmiotem dziaáalnoĞci Spóáki jest:


wytwarzanie energii elektrycznej



produkcja i dystrybucja ciepáa

Spóáka zostaáa utworzona na czas nieokreĞlony.

Okresy objĊte sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.

ZaáoĪenie kontynuacji dziaáalnoĞci gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu kontynuowania dziaáalnoĞci gospodarczej
w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci, nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie kontynuowania
dziaáalnoĞci przez SpóákĊ.

Opis waĪniejszych stosowanych zasad rachunkowoĞci
A)

OĝWIADCZENIE ZGODNOĝCI

ĝródroczne sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoĞci Finansowej, które zostaáy zatwierdzone przez UniĊ Europejską, zwanymi dalej „MSSF UE”.
MSSF UE zawierają wszystkie MiĊdzynarodowe Standardy RachunkowoĞci, MiĊdzynarodowe Standardy
SprawozdawczoĞci Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniĪej Standardami
oraz Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez UniĊ Europejską oraz Standardami oraz
Interpretacjami, które zostaáy zatwierdzone przez UniĊ Europejską, ale nie weszáy jeszcze w Īycie.
Spóáka nie skorzystaáa z moĪliwoĞci wczeĞniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które
zostaáy juĪ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unii Europejskiej, a które wejdą w Īycie po dniu
bilansowym. Ponadto na dzieĔ bilansowy Spóáka nie zakoĔczyáa jeszcze procesu oszacowania wpáywu nowych
Standardów i Interpretacji, które wejdą w Īycie po dniu bilansowym, na sprawozdanie finansowe Spóáki za
okres, w którym bĊdą one zastosowane po raz pierwszy.
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym Elektrowni „Kozienice” S.A.
Dla celów statutowych Spóáka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami
RachunkowoĞci („PSR”). Zidentyfikowane i wykazane przez SpóákĊ róĪnice pomiĊdzy MSSF zatwierdzonymi
przez UE a zasadami stosowanymi w Polsce („PSR”) dotyczące zmian bilansu otwarcia kapitaáów na 1 stycznia
2005 roku oraz danych w zakresie zysku netto za 2005 rok wykazane zostaáy w nocie 36 w sprawozdaniu
finansowym za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r.
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Programy lojalnoĞciowe

KIMSF 13

Segmenty operacyjne

MSSF 8

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy
i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Interpretacja wyjaĞnia jak jednostki, które udzielają
klientom kupującym od nich towary i usáugi, nagród
w programach lojalnoĞciowych, powinny zaksiĊgowaü
swoje zobowiązania do realizacji tych nagród w postaci
sprzedaĪy towarów i usáug za darmo lub po obniĪonych
cenach. Takie jednostki są zobowiązane alokowaü czĊĞü
swoich przychodów ze sprzedaĪy do nagród
w programach lojalnoĞciowych. Ta czĊĞü przychodów ze
sprzedaĪy jest rozpoznawana tylko wtedy, kiedy
jednostki wypeánią swoje zobowiązania.

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci
Spóáki.

Spóáka nie przewiduje, Īe nowy standard bĊdzie
miaá znaczący wpáyw na prezentacjĊ i ujawnienie
informacji o segmentach operacyjnych.

[MSR 8.31(e)]

[MSR 8.31(b)]

Standard wymaga ujawnienia informacji o segmentach
w oparciu o elementy skáadowe jednostki, które
zarządzający monitorują w zakresie podejmowania
decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy
skáadowe jednostki, dla których oddzielna informacja
finansowa jest dostĊpna i regularnie oceniana przez
osoby podejmujące kluczowe decyzje odnoĞnie alokacji
zasobów i oceniające dziaáalnoĞü.

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie
finansowe

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Nowe standardy rachunkowoĞci i interpretacje

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.

1 lipca 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej




Standard bĊdzie wymagaá aktywowania kosztów
finansowania zewnĊtrznego odnoszących siĊ do
skáadników aktywów, które wymagają znacznego okresu
czasu niezbĊdnego do przygotowania ich do uĪytkowania
lub sprzedaĪy.

Zaktualizowany MSR 23
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Koszty finansowania
zewnĊtrznego

Poáączenia jednostek
gospodarczych

Spóáka nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej
wpáywu zaktualizowanego standardu na
dziaáalnoĞü Spóáki.

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci
Spóáki.

[MSR 8.31(e)]

[MSR 8.31(b)]

Do zakresu zaktualizowanego standardu wáączono czĊĞü
dotychczas wyáączonych ze stosowania standardu
poáączeĔ jednostek gospodarczych. Doprecyzowano
definicjĊ przedsiĊwziĊcia (business). ZawĊĪono zakres
zobowiązaĔ warunkowych, do których moĪna przypisaü
koszt poáączenia jednostek gospodarczych. Wyáączono
moĪliwoĞü ujmowania kosztów transakcji w koszcie
poáączenia jednostek gospodarczych. Zmieniono zasady
ujmowania korekt kosztu poáączenia uwarunkowanych
przyszáymi zdarzeniami. Wprowadzono moĪliwoĞü
wyceny udziaáów mniejszoĞci w wartoĞci godziwej.

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie
finansowe

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Zaktualizowany MSSF 3

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy
i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

1 lipca 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej
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Skonsolidowane
i jednostkowe
sprawozdania finansowe

Zaktualizowany MSR 27

Prezentacja sprawozdaĔ
finansowych

Zaktualizowany MSR 1

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy
i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

transakcji

4) nowe wymogi ujawnieĔ.

3) zmiana ujĊcia transakcji utraty kontroli nad jednostką;

2) uregulowanie
sposobu
ujmowania
z udziaáowcami mniejszoĞciowymi;

1) zmiana definicji udziaáów mniejszoĞci;

W powiązaniu z aktualizacją MSSF 3 (powyĪej),
wprowadzono m.in. nastĊpujące zmiany do MSR 27:

Interpretacja nie ma zastosowania do dziaáalnoĞci
Spóáki.

Spóáka analizuje obecnie, czy prezentowaü
pojedyncze sprawozdanie z áącznych zysków czy
teĪ dwa oddzielne sprawozdania.

[MSR 8.31(e)]

[MSR 8.31(b)]

Standard bĊdzie wymagaá agregacji informacji
w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium
cech wspólnych i wprowadzaá sprawozdanie z áącznych
zysków. Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje
skáadające siĊ na pozostaáe áączne zyski bĊdą mogáy byü
prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu
z áącznych zysków pokazującym sumy cząstkowe albo
w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z zysków
áącznych).

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie
finansowe

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.

1 lipca 2009 r.

1 stycznia 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej
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Instrumenty finansowe –
prezentacja

Zmiany do MSR 32

PáatnoĞci w formie akcji

Zmiany do MSSF 2

[MSR 8.31(a), 8.31(c)]

Standardy
i interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej
z MSR 32 odnoĞnie klasyfikacji instrumentów
finansowych z opcją sprzedaĪy, dopuszczając
klasyfikacjĊ niektórych z nich jako skáadnik kapitaáu.
Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmian, okreĞlone
instrumenty finansowe, reprezentujące udziaáy koĔcowe
(rezydualne) w aktywach netto jednostki, które inaczej
byáyby zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe,
bĊdą klasyfikowane jako skáadniki kapitaáu, jeĞli zarówno
te instrumenty finansowe, jak i ogólna struktura
kapitaáowa jednostki wystawiającej te instrumenty bĊdą
speániaáy okreĞlone warunki.

Spóáka nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej
wpáywu zaktualizowanego standardu na jej
dziaáalnoĞü.

Spóáka nie ukoĔczyáa jeszcze analizy dotyczącej
wpáywu
zaktualizowanego
standardu
na
dziaáalnoĞü Spóáki.

[MSR 8.31(e)]

[MSR 8.31(b)]

Zmiany zawierają doprecyzowanie kwestii wpáywu
warunków innych niĪ warunki nabywania uprawnieĔ na
wycenĊ instrumentów kapitaáowych.

Ewentualny wpáyw na sprawozdanie
finansowe

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowoĞci

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

1 stycznia 2009 r.

Data wejĞcia w Īycie dla
okresów rozpoczynających siĊ
w dniu oraz póĨniej




Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.

B)

PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane w sprawozdaniu finansowym zostaáy zaprezentowane w záotych polskich, które są walutą funkcjonalną i prezentacji
Spóáki, po zaokrągleniu do peánych tysiĊcy. Sprawozdanie finansowe zostaáo sporządzone w oparciu o zasadĊ kosztu
historycznego, za wyjątkiem aktywów i pasywów wycenianych wedáug wartoĞci godziwej: instrumentów finansowych
wycenianych w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat oraz instrumentów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy,
które są wyceniane w wartoĞci godziwej.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i zaáoĪeĔ, które mają
wpáyw na przyjĊte zasady oraz prezentowane wartoĞci aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz
związane z nimi zaáoĪenia opierają siĊ na doĞwiadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za
racjonalne w danych okolicznoĞciach, a ich wyniki dają podstawĊ osądu, co do wartoĞci bilansowej aktywów i zobowiązaĔ,
która nie wynika bezpoĞrednio z innych Ĩródeá. Faktyczna wartoĞü moĪe róĪniü siĊ od wartoĞci szacowanej.
Szacunki i związane z nimi zaáoĪenia podlegają bieĪącej weryfikacji. Zmiana szacunków ksiĊgowych jest ujĊta w okresie, w
którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieĪącym i przyszáych, jeĪeli dokonana zmiana szacunku dotyczy
zarówno okresu bieĪącego, jak i okresów przyszáych.
Informacje o istotnych szacunkach, które mają znaczny wpáyw na sprawozdanie finansowe są opisane w nastĊpujących
notach 7, 15, 16 i 34.
Zasady polityki rachunkowoĞci przedstawione poniĪej stosowane byáy w odniesieniu do wszystkich okresów
zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

C)

WALUTY OBCE

Transakcje wyraĪone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w záotych przy zastosowaniu kursu
kupna lub kursu sprzedaĪy walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z którego usáug jednostka korzysta.
Pozycje pieniĊĪne aktywów i pasywów wyraĪone w walucie obcej są przeliczane na dzieĔ bilansowy wedáug kursu
zamkniĊcia dla danej waluty na ten dzieĔ (kurs zamkniĊcia jest to kurs Ğredni NBP obowiązujący na dzieĔ wyceny). RóĪnice
kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniĊĪnych
wyraĪonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat. NiepieniĊĪne pozycje aktywów i zobowiązaĔ
wyceniane wedáug kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane wedáug Ğredniego kursu NBP obowiązującego w
dniu dokonania transakcji. NiepieniĊĪne pozycje bilansowe wyraĪone w walucie obcej wyceniane wedáug wartoĞci godziwej
są przeliczane wedáug Ğredniego kursu NBP obowiązującego na dzieĔ szacowania wartoĞci godziwej.
D)

RZECZOWE AKTYWA TRWAàE

(i)

Wáasne skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych

Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych ujmuje siĊ w ksiĊgach wedáug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. Cena nabycia obejmuje cenĊ zakupu skáadnika
majątku (tj. kwotĊ naleĪną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usáug oraz
akcyzowy), obciąĪenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpoĞrednio związane z
zakupem i przystosowaniem skáadnika majątku do stanu zdatnego do uĪywania, áącznie z kosztami transportu, jak teĪ
zaáadunku, wyáadunku i skáadowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenĊ nabycia
skáadnika aktywów. Koszt wytworzenia skáadnika Ğrodków trwaáych oraz Ğrodków trwaáych w budowie obejmuje ogóá
kosztów poniesionych przez jednostkĊ w okresie jego budowy, montaĪu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia
przyjĊcia takiego skáadnika majątkowego do uĪywania (lub do dnia bilansowego, jeĞli skáadnik nie zostaá jeszcze oddany do
uĪywania), w tym równieĪ niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usáug oraz podatek akcyzowy. Koszt
wytworzenia obejmuje równieĪ w przypadkach, gdy jest to wymagane wstĊpny szacunek kosztów demontaĪu i usuniĊcia
skáadników rzeczowych aktywów trwaáych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą Ğrodków trwaáych jako domniemany koszt.
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Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych wytwarzane w celu przyszáego wykorzystania jako nieruchomoĞci inwestycyjne
zaliczane są do rzeczowych aktywów trwaáych i wykazywane w oparciu o ich koszt wytworzenia do momentu ukoĔczenia
budowy, kiedy to zostają przeklasyfikowane do nieruchomoĞci inwestycyjnych.
W przypadku, gdy okreĞlony skáadnik rzeczowych aktywów trwaáych skáada siĊ z odrĊbnych i istotnych czĊĞci skáadowych
o róĪnym okresie uĪytkowania, czĊĞci te są traktowane jako odrĊbne skáadniki aktywów.

(ii)

Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych uĪytkowane na podstawie umów leasingu

Umowy leasingowe, w ramach których Spóáka ponosi praktycznie caáoĞü ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyĞci
wynikające z posiadania skáadników rzeczowych aktywów trwaáych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.
PáatnoĞci z tytuáu umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo w okresie trwania leasingu.

(iii)

Nakáady ponoszone w terminie póĨniejszym

Aktywowaniu podlegają poniesione w póĨniejszym okresie koszty wymienianych czĊĞci skáadnika rzeczowych aktywów
trwaáych, które moĪna wiarygodnie oszacowaü i jest prawdopodobne, Īe Spóáka osiągnie korzyĞci ekonomiczne związane
z wymienianymi skáadnikami rzeczowych aktywów trwaáych. Pozostaáe nakáady są ujmowane na bieĪąco w rachunku
zysków i strat jako koszty.

(iv)

Amortyzacja

Skáadniki rzeczowych aktywów trwaáych, wzglĊdnie ich istotne i odrĊbne czĊĞci skáadowe amortyzowane są metodą liniową
przez okres uĪytkowania przy uwzglĊdnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaĪy netto pozostaáoĞci Ğrodka
trwaáego (wartoĞci rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. Spóáka zakáada poniĪsze okresy uĪytkowania dla
poszczególnych kategorii Ğrodków trwaáych:
Budynki

10 – 40

lat

Urządzenia techniczne i maszyny

4 – 25

lat

Pojazdy

5 – 14

lat

Meble i wyposaĪenie

4 – 25

lat

PoprawnoĞü stosowanych okresów uĪytkowania, metod amortyzacji oraz wartoĞci rezydualnych Ğrodków trwaáych (o ile nie
jest nieznaczna) jest przez SpóákĊ corocznie weryfikowana.

E)

WARTOĝCI NIEMATERIALNE

(i)

Pozostaáe wartoĞci niematerialne

Pozostaáe wartoĞci niematerialne nabyte przez SpóákĊ wykazywane są w oparciu o ich cenĊ nabycia, pomniejszoną
o umorzenie (zob. poniĪej) oraz odpisy aktualizacyjne z tytuáu utraty wartoĞci (zob. Opis waĪniejszych stosowanych zasad
rachunkowoĞci pkt L).
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą wartoĞci niematerialnych i prawnych jako domniemany
koszt.
Wydatki poniesione na wewnĊtrznie wytworzoną wartoĞü firmy lub znaki towarowe ujmowane są w rachunku zysków i strat
w momencie ich poniesienia.

(ii)

Nakáady poniesione w terminie póĨniejszym

PóĨniejsze wydatki na skáadniki istniejących wartoĞci niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiĊkszają
przyszáe korzyĞci ekonomiczne związane z danym skáadnikiem. Pozostaáe nakáady są ujmowane w rachunku zysków i strat
w momencie poniesienia.
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(iii)

Amortyzacja

WartoĞci niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagĊ okres ich uĪytkowania chyba, Īe nie jest on
okreĞlony. WartoĞü firmy i wartoĞci niematerialne z nieokreĞlonym okresem uĪytkowania podlegają testom ze wzglĊdu na
utratĊ wartoĞci na kaĪdy dzieĔ bilansowy. Inne wartoĞci niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostĊpne do
uĪytkowania. Szacunkowy okres uĪytkowania jest nastĊpujący:
Oprogramowanie

(iv)

10 lat

Prawa do emisji CO2

Prawa do emisji przyznane nieodpáatnie w Krajowym Planie Rozdziaáu jak równieĪ prawa zakupione stanowią wartoĞci
niematerialne z tym, Īe prawa otrzymane nieodpáatnie ujmowane są w wartoĞci zerowej natomiast prawa nabyte w cenie
zakupu.
Rezerwa na rzeczywistą emisjĊ CO2 rozpoznana jest w wartoĞci zerowej, pod warunkiem Īe rzeczywista emisja nie
przekracza iloĞci otrzymanych przez SpóákĊ praw do emisji przypadających na dany rok. W takich przypadkach Spóáka
tworzy rezerwĊ od początku roku proporcjonalnie do rzeczywistej produkcji energii, wedáug wartoĞci rynkowej praw do
emisji CO2 na dzieĔ bilansowy.
Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki praw emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaĪy tych praw.

F)

PRZEDPàATA Z TYTUàU WIECZYSTEGO UĩYTKOWANIA GRUNTÓW

Spóáka ujmuje umowy dotyczące wieczystego uĪytkowania gruntów jako umowy leasingu operacyjnego. W związku z tym,
wszystkie páatnoĞci dokonane w celu nabycia wieczystego uĪytkowania gruntów ujmowane są jako przedpáaty z tytuáu
wieczystego uĪytkowania gruntów. Przedpáaty te podlegają odpisom do rachunku zysków i strat w okresie uĪytkowania
gruntów.

G)

NIERUCHOMOĝCI INWESTYCYJNE

NieruchomoĞci inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytuáu najmu, z tytuáu wzrostu ich wartoĞci
lub z obu przyczyn. Do wyceny po początkowym ujĊciu Spóáka wybraáa model ceny nabycia.
Spóáka na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE przyjĊáa wartoĞü godziwą wartoĞci niematerialnych i prawnych jako domniemany
koszt.
Inwestycje w nieruchomoĞci amortyzowane są metodą liniową. RozpoczĊcie amortyzacji nastĊpuje w nastĊpnym miesiącu po
przyjĊciu inwestycji w nieruchomoĞci do uĪywania.
Szacunkowy okres uĪytkowania jest nastĊpujący:
Budynki

25 – 33 lat

Przychód z tytuáu najmu nieruchomoĞci inwestycyjnej ujmuje siĊ w sposób opisany w dalszej czĊĞci Opisu waĪniejszych
zasad rachunkowoĞci (zob. Opis waĪniejszych stosowanych zasad rachunkowoĞci pkt S).
JeĪeli nieruchomoĞü inwestycyjna zostaje nieruchomoĞcią zajmowaną przez wáaĞciciela, jest przenoszona do rzeczowych
aktywów trwaáych.

H)

INSTRUMENTU FINANSOWE

Elektrownia „Kozienice” S.A. klasyfikuje instrumenty finansowe do nastĊpujących kategorii: aktywa finansowe wycenione
w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat, poĪyczki i naleĪnoĞci, aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci oraz aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy.
Klasyfikacja opiera siĊ na kryterium celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje siĊ na moment początkowego ujĊcia,
a nastĊpnie poddaje siĊ ją weryfikacji na kaĪdy dzieĔ bilansowy, jeĞli jest wymagane lub dopuszczone przez MSR 39.
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(i)

Aktywa finansowe wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat

Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie:



aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Skáadnik aktywów finansowych zalicza siĊ do tej kategorii, jeĪeli nabyty
zostaá przede wszystkim w celu sprzedaĪy w krótkim terminie;



aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujĊcia, jako wyceniane w wartoĞci godziwej przez
rachunek zysków i strat.

Aktywa z tej kategorii zalicza siĊ do aktywów obrotowych, jeĪeli są przeznaczone do obrotu lub oczekuje siĊ ich realizacji
w ciągu 12 miesiĊcy od dnia bilansowego.

(ii)

PoĪyczki i naleĪnoĞci

PoĪyczki i naleĪnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub moĪliwych do
ustalenia páatnoĞciach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Elektrownia „Kozienice” S.A. wydaje
Ğrodki pieniĊĪne, dostarcza towary lub usáugi bezpoĞrednio dáuĪnikowi, bez intencji zaklasyfikowania tych naleĪnoĞci do
przeznaczonych do obrotu.
PoĪyczki i naleĪnoĞci zalicza siĊ do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalnoĞci nie przekracza 12 miesiĊcy od dnia
bilansowego. PoĪyczki i naleĪnoĞci o terminie wymagalnoĞci przekraczającym 12 miesiĊcy od dnia bilansowego zalicza siĊ
do aktywów trwaáych. PoĪyczki i naleĪnoĞci wykazuje siĊ w bilansie w pozycji „naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz
pozostaáe naleĪnoĞci”.

(iii)

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe
o ustalonych lub moĪliwych do ustalenia páatnoĞciach i ustalonym terminie wymagalnoĞci, które Elektrownia
„Kozienice” S.A. zamierza i jest w stanie utrzymaü do terminu wymagalnoĞci.
JeĪeli wystĊpują dowody wskazujące na moĪliwoĞü wystąpienia utraty wartoĞci poĪyczek i naleĪnoĞci lub inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoĞci wycenianych w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana
jako róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową aktywów, a wartoĞcią bieĪącą oszacowanych przyszáych przepáywów
pieniĊĪnych zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową
wyliczoną na moment początkowego ujĊcia dla aktywów opartych na staáej stopie procentowej oraz efektywną stopą
procentową ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis
z tytuáu utraty wartoĞci ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu ujmuje siĊ, jeĪeli w kolejnych okresach
utrata wartoĞci ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to moĪe byü przypisane do zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartoĞü bilansowa aktywów finansowych nie moĪe przekraczaü wysokoĞci
zamortyzowanego kosztu, jaki zostaáby ustalony gdyby uprzednio nie ujĊto odpisu z tytuáu utraty wartoĞci. Odwrócenie
odpisu ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.

(iv)

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy

Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to niestanowiące instrumentów pochodnych instrumenty finansowe wyznaczone
jako „dostĊpne do sprzedaĪy” albo niezaliczone do Īadnej z pozostaáych kategorii. Do tej kategorii zaliczane są udziaáy
i akcje w jednostkach niepowiązanych.
Transakcje zakupu i sprzedaĪy inwestycji ujmuje siĊ na dzieĔ przeprowadzenia transakcji – tj. na dzieĔ, w którym
Elektrownia „Kozienice” S.A. zobowiązuje siĊ zakupiü lub sprzedaü dany skáadnik aktywów. Inwestycje ujmuje siĊ
początkowo wedáug wartoĞci godziwej powiĊkszonej o koszty transakcyjne, za wyjątkiem inwestycji zaliczanych do
kategorii wyceniane w wartoĞci godziwej przez rachunek zysków i strat, które ujmowane są początkowo w wartoĞci
godziwej bez uwzglĊdniania kosztów transakcji.
Inwestycje wyáącza siĊ z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepáywów pieniĊĪnych z ich tytuáu wygasáy lub
prawa te zostaáy przeniesione i Elektrownia „Kozienice” S.A. dokonaáa przeniesienia zasadniczo caáego ryzyka i wszystkich
poĪytków z tytuáu ich wáasnoĞci.
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Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy wycenia siĊ po początkowym ujĊciu w wartoĞci godziwej. Aktywa finansowe
dostĊpne do sprzedaĪy, jeĪeli nie jest moĪliwe ustalenie ich wartoĞci godziwej, i nie posiadają one ustalonego terminu
wymagalnoĞci, wycenia siĊ w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuáu utraty wartoĞci. NaleĪnoĞci i poĪyczki oraz
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci wyceniane są w wysokoĞci zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Skutki wyceny aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy ujmuje siĊ w kapitale wáasnym, za wyjątkiem odpisów
z tytuáu utraty wartoĞci oraz tych zysków i strat z tytuáu róĪnic kursowych, które powstają dla aktywów pieniĊĪnych.
W momencie usuniĊcia z ksiąg rachunkowych skáadnika aktywów zaliczonego do „dostĊpnych do sprzedaĪy”, áączne
dotychczasowe zyski i straty uprzednio ujĊte w kapitale ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
WartoĞü godziwa inwestycji, dla których istnieje aktywny rynek, wynika z ich bieĪącej ceny zakupu. JeĪeli nie istnieje
aktywny rynek dla aktywów finansowych (lub jeĞli papiery wartoĞciowe są nienotowane), Elektrownia „Kozienice” S.A.
ustala wartoĞü godziwą stosując odpowiednie techniki wyceny, które obejmują wykorzystanie niedawno przeprowadzonych
transakcji na normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych instrumentów, które są w swojej istocie identyczne,
analizĊ zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie
stosowane na rynku, dostosowane do konkretnej sytuacji wystawcy (Emitenta).
Elektrownia „Kozienice” S.A. dokonuje na kaĪdy dzieĔ bilansowy oceny, czy wystĊpują obiektywne dowody na to, Īe
skáadnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciáy wartoĞü.
JeĪeli takie dowody wystĊpują w przypadku aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy, áączne dotychczasowe straty
ujĊte w kapitale – ustalone jako róĪnica pomiĊdzy ceną nabycia, a aktualną wartoĞcią godziwą, pomniejszone o ewentualne
straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte wczeĞniej w rachunku zysków i strat – wyáącza siĊ z kapitaáu wáasnego i ujmuje
w rachunku zysków i strat. Straty z tytuáu utraty wartoĞci ujĊte w rachunku zysków i strat, a dotyczące instrumentów
kapitaáowych nie podlegają odwróceniu w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Odwrócenie straty z tytuáu utraty
wartoĞci dáuĪnych instrumentów finansowych ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, jeĪeli w kolejnych okresach, po ujĊciu
odpisu, wartoĞü godziwa tych instrumentów finansowych wzrosáa w wyniku zdarzeĔ wystĊpujących po momencie ujĊcia
odpisu.

I)

NALEĩNOĝCI Z TYTUàU DOSTAW I USàUG ORAZ POZOSTAàE

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe wyceniane są wedáug wartoĞci bieĪącej przewidywanej zapáaty i ujmowane
w okresach póĨniejszych wedáug zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Odpisu z tytuáu utraty wartoĞci naleĪnoĞci dokonuje siĊ, gdy istnieją obiektywne dowody na to, Īe jednostka nie bĊdzie
w stanie otrzymaü wszystkich naleĪnych kwot. KwotĊ odpisu stanowi róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią bilansową danego
skáadnika aktywów, a wartoĞcią bieĪącą szacowanych przyszáych przepáywów pieniĊĪnych, zdyskontowanych wedáug
efektywnej stopy procentowej. Odpis tworzy siĊ w ciĊĪar kosztów w rachunku zysków i strat.

J)

ZAPASY

Skáadniki zapasów wycenia siĊ w cenie nabycia nie wyĪszej od moĪliwej do uzyskania ceny sprzedaĪy netto. MoĪliwa do
uzyskania cena sprzedaĪy netto jest róĪnicą pomiĊdzy szacowaną ceną sprzedaĪy dokonywaną w toku dziaáalnoĞci
gospodarczej, a szacowanymi kosztami wykoĔczenia i kosztami niezbĊdnymi do doprowadzenia sprzedaĪy do skutku.
Cena nabycia obejmuje cenĊ zakupu powiĊkszoną o koszty bezpoĞrednio związane z zakupem i przystosowaniem skáadnika
aktywów do stanu zdatnego do uĪywania.
Koszt zuĪycia odnoszony w ciĊĪar rachunku zysków i strat ustala siĊ:



wĊgiel produkcyjny, biomasa i mączka wapienna - z zastosowaniem metody Ğredniej waĪonej ceny nabycia,



pozostaáe materiaáy – z zastosowaniem metody „pierwsze przyszáo-pierwsze wyszáo” („FIFO”).
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ĝWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII
ĝwiadectwo pochodzenia jest potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym Ĩródle energii oraz energii
wytworzonej w kogeneracji (w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepáa). Wydaje je Prezes URE na wniosek przedsiĊbiorstwa
energetycznego zajmującego siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródáach energii (energia pochodząca
z wiatru, wody, sáoĔca, biomasy) i kogeneracji. ĝwiadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar gieádowy.
Prawa majątkowe wynikające ze Ğwiadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia
prowadzonym przez Towarową GieádĊ Energii S.A. (TGE S.A.). Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze
Ğwiadectw pochodzenia nastĊpuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze Ğwiadectw pochodzenia.
ĝwiadectwa pochodzenia energii wytworzonej we wáasnym zakresie rozpoznawane są w momencie wytworzenia energii (lub
na dzieĔ, w którym ich uzyskanie staáo siĊ prawdopodobne), chyba Īe istnieje uzasadniona wątpliwoĞü co do moĪliwoĞci ich
wydania przez Prezesa URE.
ĝwiadectwa pochodzenia rozpoznawane są jako zapas towarów i wyceniane wedáug cen rynkowych z dnia wytworzenia
energii, której Ğwiadectwa dotyczą.
Zysk ze sprzedaĪy Ğwiadectw pochodzenia energii prezentowany jest w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów ze
sprzedaĪy.

K)

ĝRODKI PIENIĉĩNE I ICH EKWIWALENTY

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty obejmują Ğrodki pieniĊĪne w kasie, depozyty bankowe na Īądanie oraz inne
krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalnoĞci do trzech miesiĊcy oraz o duĪej páynnoĞci.

L)

ODPISY Z TYTUàU UTRATY WARTOĝCI AKTYWÓW

WartoĞü bilansowa aktywów poddawana jest ocenie na kaĪdy dzieĔ bilansowy w celu stwierdzenia, czy wystĊpują przesáanki
wskazujące na utratĊ ich wartoĞci. W przypadku wystąpienia takich przesáanek Spóáka dokonuje szacunku wartoĞci
odzyskiwalnej poszczególnych aktywów.
WartoĞü odzyskiwalna, wartoĞci niematerialnych o nieokreĞlonym okresie uĪytkowania oraz wartoĞci niematerialnych, które
nie są jeszcze zdatne do uĪytkowania jest szacowana na kaĪdy dzieĔ bilansowy.
Odpis z tytuáu utraty wartoĞci ujmowany jest w momencie, kiedy wartoĞü bilansowa skáadnika aktywów lub oĞrodka
generującego Ğrodki pieniĊĪne przewyĪsza jego wartoĞü odzyskiwalną. Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci ujmowane są
w rachunku zysków i strat.
Utrata wartoĞci oĞrodka generującego Ğrodki pieniĊĪne jest w pierwszej kolejnoĞci ujmowana jako zmniejszenie wartoĞci
bilansowej pozostaáych aktywów tego oĞrodka (grupy oĞrodków) na zasadzie proporcjonalnej.
JeĪeli zmniejszenie wartoĞci godziwej aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy byáo ujmowane bezpoĞrednio
w kapitale z aktualizacji wyceny i powstaną obiektywne przesáanki utraty wartoĞci tego aktywa, skumulowane straty, które
byáy uprzednio ujĊte w kapitale z aktualizacji wyceny, ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat, nawet, jeĪeli skáadnik aktywów
finansowych nie zostaá wyáączony z bilansu. Kwota skumulowanych strat z tytuáu utraty wartoĞci ujĊtych w rachunku
zysków i strat stanowi róĪnicĊ pomiĊdzy ceną nabycia a aktualną wartoĞcią godziwą pomniejszoną o ewentualne odpisy
z tytuáu utraty wartoĞci, które zostaáy uprzednio ujĊte w rachunku zysków i strat odnoĞnie danego skáadnika aktywów
finansowych.

(i)

Kalkulacja wartoĞci odzyskiwalnej

WartoĞü odzyskiwalna w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalnoĞci oraz naleĪnoĞci wycenianych
wedáug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) szacowana jest jako wartoĞü bieĪąca przyszáych przepáywów
pieniĊĪnych zdyskontowanych przy uĪyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. NaleĪnoĞci krótkoterminowe nie
podlegają dyskontowaniu.
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WartoĞü odzyskiwalna pozostaáych skáadników aktywów definiowana jest jako wiĊksza z ich wartoĞci netto moĪliwej do
uzyskania ze sprzedaĪy oraz ich wartoĞci uĪytkowej. W trakcie dokonywania kalkulacji wartoĞci uĪytkowej przyszáe
przepáywy pieniĊĪne dyskontowane są przy uĪyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną
rynkową ocenĊ wartoĞci pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego skáadnika aktywów.
W przypadku aktywów, które nie generują niezaleĪnych przepáywów pieniĊĪnych wartoĞü uĪytkowa szacowana jest dla
najmniejszego identyfikowalnego oĞrodka generującego Ğrodki pieniĊĪne, do którego dany skáadnik aktywów przynaleĪy.
(ii)

Odwrócenie odpisów z tytuáu utraty wartoĞci

Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci w odniesieniu do papierów wartoĞciowych utrzymywanych do terminu ich wymagalnoĞci lub
naleĪnoĞci wycenianych wg zamortyzowanego kosztu są odwracane, jeĞli póĨniejszy wzrost wartoĞci odzyskiwalnej moĪe
byü obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujĊcia straty z tytuáu utraty wartoĞci.
Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci w odniesieniu do inwestycji w instrumenty kapitaáowe zaklasyfikowane jako dostĊpne do
sprzedaĪy nie są odwracane przez wynik finansowy. JeĪeli wartoĞü godziwa instrumentów dáuĪnych zakwalifikowanych jako
dostĊpne do sprzedaĪy wzroĞnie a jej wzrost moĪe byü obiektywnie przypisany do zdarzenia po ujĊciu utraty wartoĞci to
uprzednio ujĊtą stratĊ z tytuáu utraty wartoĞci odwraca siĊ z kwotą odwrócenia wykazaną w rachunku zysków i strat.
W pozostaáych przypadkach odpis aktualizujący z tytuáu utraty wartoĞci jest odwracany, jeĪeli zmieniáy siĊ szacunki
zastosowane do szacowania wartoĞci odzyskiwalnej.
Odpis z tytuáu utraty wartoĞci odwracany jest tylko do wysokoĞci wartoĞci bilansowej skáadnika aktywów pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne, jaka byáaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytuáu utraty wartoĞci nie zostaá ujĊty.

M)

KAPITAàY

(i)

Kapitaá podstawowy

Kapitaáem podstawowym Spóáki jest kapitaá zakáadowy wykazywany w wysokoĞci okreĞlonej w statucie i wpisanej
w rejestrze sądowym, skorygowany odpowiednio w celu uwzglĊdniania skutków hiperinflacji.

(ii)

Dywidendy

PáatnoĞü dywidendy na rzecz akcjonariusza ujmuje siĊ jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Spóáki w okresie,
w którym nastąpiáo ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spóáki.
W 2007 roku nastąpiáo wniesienie Spóáki aportem do spóáki ENEA S.A. W konsekwencji Spóáka utraciáa status
jednoosobowej spóáki Skarbu PaĔstwa. W latach ubiegáych oraz w roku 2007 do momentu przeniesienia wáasnoĞci Spóáka
byáa zobowiązana do naliczania obowiązkowej wpáaty z zysku od jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa, która wynosi
15% od zysku brutto ustalonego wedáug zasad statutowych to jest wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia
1994 r. pomniejszonego o naleĪny podatek dochodowy. Wypáaty z zysku traktowane są na równi z páatnoĞciami z tytuáu
dywidend i wykazywane jako odrĊbna pozycja w zestawieniu zmian w kapitale wáasnym oraz w rachunku zysków i strat.

(iii)

Wypáata z zysku na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zwykle podziaáu zysku na cele pracownicze, tj. na zasilenie Zakáadowego
Funduszu ĝwiadczeĔ Pracowniczych. W sprawozdaniu wedáug MSSF UE takie wypáaty klasyfikowane są jako koszty
operacyjne roku, w którym dokonano podziaáu zysku.
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N)

OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE, POĩYCZKI I PAPIERY DàUĩNE

W momencie początkowego ujĊcia kredyty bankowe, poĪyczki i papiery dáuĪne są ujmowane w wartoĞci godziwej,
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poĪyczki.
Po początkowym ujĊciu oprocentowane kredyty, poĪyczki i papiery dáuĪne są nastĊpnie wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

O)

ĝWIADCZENIA PRACOWNICZE

(i)

Program okreĞlonych skáadek

Wszystkie jednostki Spóáki zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania
i odprowadzania skáadek na Ğwiadczenia emerytalne pracowników. ĝwiadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowią program
paĔstwowy oraz mają charakter programu okreĞlonych skáadek. W związku z powyĪszym, zobowiązanie Spóáki za kaĪdy
okres jest szacowane na podstawie kwot skáadek do wniesienia za dany rok.

(ii)

Odprawy emerytalne

Spóáka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów do wypáaty odpraw emerytalnych w wysokoĞci zgodnej
z przepisami kodeksu pracy. Dodatkowo na podstawie Ukáadu Zbiorowego Pracy odprawa emerytalna pracowników Spóáki
zwiĊkszana jest do wysokoĞci, która zaleĪy od dáugoĞci staĪu pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia w Spóáce.
Minimalna wysokoĞü odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzieĔ wypáaty odprawy
emerytalnej. Maksymalna wysokoĞü odprawy emerytalnej moĪe wynieĞü oĞmiokrotnoĞü podstawowego wynagrodzenia
uzyskanego przez pracownika Spóáki w miesiącu przejĞcia na emeryturĊ.
Zobowiązanie Spóáki wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokoĞci przyszáego
wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysokoĞci
przyszáej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartoĞci bieĪącej. StopĊ dyskontową otrzymuje siĊ na
podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu PaĔstwa na dzieĔ bilansowy. Zobowiązanie z tytuáu odpraw
emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu Ğwiadczenia pracy przez danego pracownika.
Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnieĔ
jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywaĔ poziomu
zatrudnienia w przyszáoĞci.

(iii)

Nagrody jubileuszowe

Spóáka oferuje zatrudnionym pracownikom nagrody jubileuszowe, których wysokoĞü zaleĪy od dáugoĞci staĪu pracy
pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia w Spóáce oraz od wysokoĞci wynagrodzenia pracownika w momencie
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
Zobowiązanie Spóáki wynikające z nagród jubileuszowych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokoĞci przyszáego
wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik nabĊdzie prawo do poszczególnych nagród jubileuszowych oraz
poprzez oszacowanie wysokoĞci przyszáej nagrody jubileuszowej. Nagrody te są dyskontowane do wartoĞci bieĪącej. StopĊ
dyskontową otrzymuje siĊ na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu PaĔstwa na dzieĔ bilansowy. Kalkulacja
jest przeprowadzana przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnieĔ
jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywaĔ poziomu
zatrudnienia w przyszáoĞci.
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(iv)

Ekwiwalent energetyczny

Zgodnie z Protokoáem Dodatkowym nr 14 do Ponadzakáadowego Ukáadu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysáu
Energetycznego emeryci i renciĞci oraz osoby pobierające zasiáki i Ğwiadczenia przedemerytalne nabyli z dniem 1 grudnia
2005 r. prawo do ekwiwalentu pieniĊĪnego w wysokoĞci 3000 kWh x 80% ceny energii elektrycznej i skáadnika zmiennego
opáaty przesyáowej oraz 100% wartoĞci opáaty staáej sieciowej i opáaty abonamentowej wg taryfy jednostrefowej ogólnie
obowiązującej dla gospodarstw domowych.

Na dzieĔ 31 grudnia 2005 r. Spóáka rozpoznaáa powyĪsze obciąĪenia jako koszt przeszáego zatrudnienia zgodnie
z MSR 19.96. Zobowiązanie z tego tytuáu, które zostaáo wycenione przy zastosowaniu metod aktuarialnych i pomniejszone
zostaáo o rozpoznane zgodnie z MSR 19.54 i 58 aktywo i wykazywane jest w bilansie áącznie.
Aktywo związane z kosztem przeszáego zatrudnienia amortyzowane jest metodą liniową przez Ğredni okres nabywania
uprawnieĔ do takich ĞwiadczeĔ to jest przez okres 20 lat.
(v)

Odpis na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych na rzecz emerytów

Zgodnie z Ukáadem Zbiorowym Pracy Spóáka naliczając wysokoĞü rocznego odpisu na ZFĝS uwzglĊdnia równieĪ emerytów
uprawnionych do korzystania ze ĞwiadczeĔ funduszu. Zobowiązanie ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego
okresu Ğwiadczenia pracy przez pracowników.
Rezerwy na Ğwiadczenia pracownicze wymienione w punktach od (ii) do (v) aktualizowane są póárocznie, chyba, Īe zaszáy
istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do ich oszacowania.

(vi)

PáatnoĞci w formie akcji wáasnych

Pracownicy Spóáki na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji (Ustawa
o Komercjalizacji i Prywatyzacji), są uprawnieni do bezpáatnego nabycia 15% akcji Spóáki. PowyĪsze prawo przysáuguje
tzw. Uprawnionym Pracownikom to jest osobom zatrudnionym w spóáce na dzieĔ komercjalizacji Spóáki (przeksztaácenie
przedsiĊbiorstwa paĔstwowego w jednoosobową spóákĊ Skarbu PaĔstwa) to jest na dzieĔ 1 paĨdziernika 1996 r., oraz
osobom, które przepracowaáy w przedsiĊbiorstwie paĔstwowym przynajmniej 10 lat oraz osobom speániającym inne
szczególne kryteria o których mowa artykule 2 ustĊp 5 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Prawo do nieodpáatnego
nabycia akcji powstaje po upáywie trzech miesiĊcy od dnia zbycia przez Skarb PaĔstwa pierwszych akcji na zasadach
ogólnych.
Ponadto zgodnie z Ustawą o Komercjalizacji i Prywatyzacji Uprawnieni Pracownicy Elektrownia „Kozienice” S.A.
w momencie wniesienia 100% akcji Spóáki do ENEA S.A. nabyli prawo do pieniĊĪnego ekwiwalentu. Ekwiwalent, któremu
towarzyszy umorzenie przypadających na niego akcji ENEA S.A. posiadanych przez Skarb PaĔstwa, jest wypáacany przez
ENEA S.A.
W 2007 r. w związku z konsolidacją sektora energetycznego zostaáa przyjĊta Ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora elektroenergetycznego (Ustawa z 2007 r.).
PowyĪsza ustawa, miĊdzy innymi, nadaje Uprawnionym Pracownikom spóáki konsolidowanej (Elektrownia Kozienice S.A.)
moĪliwoĞü zamiany prawa do ekwiwalentu na prawo do nabycia akcji spóáki konsolidującej (ENEA S.A.).
Zgodnie z MSSF 2 koszt takiego programu powinien byü rozpoznany w okresie, w którym odbywa siĊ Ğwiadczenia pracy
przez Uprawnionych Pracowników. Koszt Ğwiadczenia pracy jest ustalany na DzieĔ Przyznania to jest na dzieĔ, w którym
wszystkie istotne warunki przydziaáu akcji dla pracowników zostaną ustalone.
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Dniem Przyznania prawa do akcji lub ekwiwalentu jest dzieĔ zatwierdzenia przez wáaĞciwego Ministra ustalonej w drodze
porozumienia Zarządu z dziaáającymi w Spóáce związkami zawodowymi liczby akcji przypadających na kaĪdą z grup
Uprawnionych Pracowników. Takie ustalenie odbywa siĊ po wniesieniu akcji „Elektrowni „Kozienice” S.A.” aportem do
ENEA S.A. Do dnia 16 maja 2008 r. Zarząd Elektrowni Kozienice S.A. zawará ze związkami zawodowymi ostateczne
porozumienie co do iloĞci akcji przypadających poszczególnym grupom Uprawnionych Pracowników.
Uprawnieni Pracownicy Elektrowni „Kozienice” S.A. na podstawie Ustawy z 2007 r. mieli okreĞlony termin do dnia
18 stycznia 2008r. na záoĪenie oĞwiadczenia o zamiarze zamiany ekwiwalentu na prawo do nieodpáatnego nabycia akcji
ENEA S.A. Za podstawĊ do ustalenia kwoty ekwiwalentu jak i kwoty parytetu zamiany ekwiwalentu na akcje ENEA S.A.
przyjmuje siĊ wartoĞci akcji Elektrowni „Kozienice” S.A., po której zostaáy akcje te wniesione do na pokrycie podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego ENEA S.A. Wedáug tej wyceny wartoĞü akcji/ekwiwalentu przysáugująca Uprawnionym Pracownikom
Elektrowni „Kozienice” S.A. wynosi 515 milionów záotych.
Podstawową zasadą MSSF 2 PáatnoĞci w formie akcji jest ujmowanie kosztu Ğwiadczenia pracowniczych w okresie ich
faktycznego Ğwiadczenia. Prawo do bezpáatnego nabycia akcji wynikające z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji
uchwalonej w 1996r. miaáy z zaáoĪenia stanowiü rekompensatĊ za Ğwiadczenie pracy przez Uprawnionych Pracowników za
okres przed wejĞciem ustawy w Īycie w szczególnoĞci za okres sprzed 1989r., kiedy miaáy miejsce zmiany ustrojowe
w Polsce. Zatem koszt programu wynikającego z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji powinien byü rozpoznany
w poprzednich okresach. Koszt powyĪszego programu powinien byü oszacowany na kaĪdy dzieĔ bilansowy od dnia
komercjalizacji Spóáki do Dnia Przyznania, poprzez oszacowanie wartoĞci godziwej akcji na przewidywany DzieĔ
Przyznania. W momencie ustalenia dnia przyznania Spóáka weryfikuje wczeĞniejsze szacunki i ustala ostateczny koszt
programu wedáug wartoĞci godziwej akcji ustalonej na DzieĔ Przyznania.
Spóáka rozpoznaáa caákowity koszt programu wedáug wyĪej podanej wartoĞci godziwej akcji Spóáki w korespondencji
z kapitaáem na dzieĔ przejĞcia na MSSF UE to jest na dzieĔ 1 stycznia 2005 r. Spóáka uznaáa, iĪ dokonywanie szacunków
dotyczących przewidywanego terminu Dnia Przyznania jak i wartoĞci akcji Spóáki na DzieĔ Przyznania dla 1 stycznia 2005 r.
jest niepraktyczne i obarczone znacznym ryzykiem báĊdu, którego skutki ujĊte byáyby w wynikach finansowych za okresy
prezentowane po 1 stycznia 2005 r.
PoniĪej prezentowane są podstawowe informacje dotyczące naleĪnego ekwiwalentu Uprawnionym Pracownikom Elektrowni
„Kozienice” S.A.:
3.557



Liczba uprawnionych pracowników



àączna iloĞü akcji Elektrowni „Kozienice” S.A., do których prawa nabyli
Uprawnieni Pracownicy

6.750.000



WartoĞü godziwa akcji Elektrowni „Kozienice” S.A. przyjĊta do wyceny programu

76,28 zá



àączna wartoĞü programu odniesiona w koszty poprzednich okresów

P)

514.920 tys. zá

REZERWY

Rezerwa zostaje ujĊta w przypadku, gdy na Spóáce ciąĪy obowiązek wynikający z przeszáych zdarzeĔ i prawdopodobne jest,
Īe wypeánienie tego obowiązku wiązaü siĊ bĊdzie z wypáywem korzyĞci ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartoĞci
pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszáych
przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych w oparciu o stopĊ przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieĪące szacunki rynkowe
zmian wartoĞci pieniądza w czasie oraz, jeĪeli jest to wáaĞciwe, ryzyko związane z danym skáadnikiem pasywów.

R)

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUàU DOSTAW I USàUG ORAZ POZOSTAàE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania ujmuje siĊ wedáug zamortyzowanego kosztu.
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S)

PRZYCHODY

(i) Przychody ze sprzedaĪy energii
Przychody ze sprzedaĪy energii wykazuje siĊ w wartoĞci godziwej, zapáaty otrzymanej lub naleĪnej w momencie dostawy
energii do odbiorcy.

(ii)

SprzedaĪ wyrobów gotowych/towarów

Przychody ze sprzedaĪy towarów i wyrobów gotowych są ujmowane w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko
i korzyĞci wynikające z ich wáasnoĞci zostaáy przeniesione na kupującego. Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje znaczna
niepewnoĞü, co do moĪliwoĞci uzyskania przyszáych korzyĞci ekonomicznych, ustalenia wysokoĞci poniesionych kosztów
lub moĪliwoĞci zwrotu wyrobów gotowych/towarów lub Spóáka pozostaje trwale zaangaĪowana w zarządzanie sprzedanymi
wyrobami gotowymi/towarami.

(iii)

Przychody z tytuáu najmu

Przychody z tytuáu najmu nieruchomoĞci inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez
okres trwania umowy.

(iv)

Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych

Dotacje budĪetowe ujmowane są w bilansie jako przychody przyszáych okresów, jeĞli istnieje wystarczająca pewnoĞü ich
otrzymania oraz Spóáka speáni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot juĪ poniesionych kosztów przez
SpóákĊ są systematycznie ujmowane jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach, w których ponoszone są związane
z nimi koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot kosztów aktywów ujmowanych przez SpóákĊ, są systematycznie,
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych, ujmowane jako pozostaáe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat
przez okres uĪytkowania aktywa.

(v)
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych powstaáych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej (KDT)
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych ujmowane są jako przychód w rachunku zysków i strat w okresach, w których
ponoszone są związane z nimi koszty osierocone.
Dotacje na pokrycie kosztów osieroconych ujmowane są w wysokoĞci zaliczek naleĪnych za dany okres obrotowy
wykazanych w Zaáączniku nr 4 do Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstaáych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r.
skorygowanych o szacowaną wysokoĞü korekty za dany okres. Rozliczenie dotacji na pokrycie kosztów osieroconych za
dany rok jest dokonywane przez Prezesa URE do 31 lipca kolejnego roku.

T)

KOSZTY

(i)

PáatnoĞci z tytuáu leasingu operacyjnego

PáatnoĞci z tytuáu zawartych przez SpóákĊ umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo
przez okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w rachunku zysków i strat áącznie
z kosztami z tytuáu leasingu.

(ii)

PáatnoĞci z tytuáu leasingu finansowego

PáatnoĞci leasingowe są rozdzielane na czĊĞü stanowiącą koszt finansowania oraz czĊĞü zmniejszającą zobowiązanie. CzĊĞü
stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
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(iii)

Koszty finansowe netto

Koszty finansowe netto obejmują odsetki páatne z tytuáu zadáuĪenia ustalone w oparciu o efektywną stopĊ procentową,
odsetki naleĪne z tytuáu zainwestowanych przez SpóákĊ Ğrodków pieniĊĪnych, naleĪne dywidendy, zyski i straty z tytuáu
róĪnic kursowych oraz zyski i straty dotyczące instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków
i strat.
Koszty poĪyczek i kredytów, w tym róĪnice kursowe powstaáe w wyniku zaciągniĊcia poĪyczek i kredytów w walucie obcej
ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
Przychody z tytuáu odsetek wykazuje siĊ w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriaáowej, przy zastosowaniu metody
efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytuáu dywidend ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat w momencie, kiedy Spóáka
nabywa prawa do jej otrzymania. CzĊĞü opáaty z tytuáu leasingu finansowego stanowiąca koszt finansowania, wykazuje siĊ
w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

U)

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje czĊĞü bieĪącą i czĊĞü odroczoną. Podatek dochodowy
ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpoĞrednio
z kapitaáem wáasnym. Wówczas ujmuje siĊ go w kapitale wáasnym.
Podatek bieĪący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytuáu opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy
zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzieĔ bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegáych.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o róĪnice przejĞciowe
pomiĊdzy wartoĞcią aktywów i zobowiązaĔ szacowaną dla celów ksiĊgowych a ich wartoĞcią szacowaną dla celów
podatkowych. Rezerwy nie tworzy siĊ na nastĊpujące róĪnice przejĞciowe: początkowe ujĊcie aktywów lub pasywów, które
nie wpáywają ani na zysk ksiĊgowy ani na dochód do opodatkowania, róĪnice związane z inwestycjami w jednostkach
zaleĪnych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, Īe zostaną one zrealizowane w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci.
UjĊta kwota podatku odroczonego opiera siĊ na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartoĞci bilansowej aktywów
i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzieĔ bilansowy.
Aktywa z tytuáu podatku odroczonego są ujmowane do wysokoĞci, do której jest prawdopodobne, iĪ osiągniĊty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizacjĊ aktywa z tytuáu podatku odroczonego. Aktywa z tytuáu podatku
odroczonego obniĪa siĊ w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągniĊcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do czĊĞciowego lub caákowitego zrealizowania skáadnika aktywów z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego. Takie obniĪki koryguje siĊ w górĊ, w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do
opodatkowania staje siĊ prawdopodobne.
Kompensaty aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego dokonuje siĊ, gdy istnieje moĪliwy do wyegzekwowania tytuá
do przeprowadzenia kompensat naleĪnoĞci i zobowiązaĔ z tyt. bieĪącego podatku dochodowego oraz gdy aktywa i rezerwy
z tyt. podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego naáoĪonego przez tĊ samą wáadzĊ podatkową na tego samego
podatnika.
Na potrzeby sporządzenia póárocznego sprawozdania finansowego Spóáka przyjĊáa uproszczenie w wyliczeniu obciąĪenia
z tytuáu podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat polegające na zastosowaniu zakáadanej efektywnej
stawki podatkowej.

V)

DZIAàALNOĝû ZANIECHANA ORAZ AKTYWA TRWAàE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAĩY

BezpoĞrednio przed przeklasyfikowaniem do aktywów trwaáych przeznaczonych do sprzedaĪy, wycena aktywów
(lub wszystkich aktywów i zobowiązaĔ stanowiących grupĊ przeznaczoną do zbycia) jest uaktualniana zgodnie
z odpowiednim MSSF UE. NastĊpnie na dzieĔ początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaĪy, aktywa trwaáe lub
grupa przeznaczona do zbycia są ujmowane wedáug niĪszej z wartoĞci bilansowej lub wartoĞci godziwej pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do sprzedaĪy.
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Utrata wartoĞci ujĊta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaĪy jest ujmowana w rachunku zysków
i strat, nawet w przypadku, gdy grupa przeznaczona do sprzedaĪy podlegaáa uprzednio przeszacowaniu, którego skutki ujĊto
w kapitale wáasnym. Dotyczy to równieĪ zysków i strat wynikających z póĨniejszej zmiany wartoĞci.
DziaáalnoĞü zaniechana jest czĊĞcią dziaáalnoĞci Spóáki, która stanowi oddzielną znaczną czĊĞü dziaáalnoĞci lub segment
geograficzny lub jest jednostką zaleĪną nabytą wyáącznie w celu odsprzedaĪy.
Klasyfikacja do dziaáalnoĞci zaniechanej dokonuje siĊ w wyniku sprzedaĪy lub w momencie, kiedy dziaáalnoĞü speánia
kryteria zaklasyfikowania do przeznaczonej do sprzedaĪy. Aktywa trwaáe, które mają zostaü wycofane z uĪytkowania, mogą
równieĪ zostaü ujĊte jako dziaáalnoĞü zaniechana.

W)

ZAKàADOWY FUNDUSZ ĝWIADCZEē SOCJALNYCH

Spóáka kompensuje aktywa dotyczące Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych („ZFĝS”) ze swoimi zobowiązaniami
wobec ZFĝS, poniewaĪ aktywa te nie są w peáni kontrolowane przez SpóákĊ.
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Rzeczowe aktywa trwaáe

2 400 418
39 877
(1 399)
2 438 896

802 269
828
(4)
803 093

196
196

WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2008 r.
ZwiĊkszenia z tytuáu zakupu
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Przeniesienie do/z nieruchomoĞci inwestycyjnych
Zbycie/likwidacja
WartoĞü brutto na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

145 544
(2 610)
2 400 418

101 292
(26)
(557)
802 269

196

ZwiĊkszenia z tytuáu zakupu
Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
Przeniesienie do/z nieruchomoĞci inwestycyjnych
Zbycie/likwidacja
WartoĞü brutto na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

2 257 484

Maszyny
i urządzenia

701 560

Budynki
i budowle

196

Grunty
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10 277
290
10 567

135
(210)
10 277

10 352

ĝrodki
transportu

9 436
235
(22)
9 649

689
(86)
9 436

8 833

Meble
i wyposaĪenie

28 313
67 368
(41 444)
54 237

80 588
(255 885)
28 313

203 610

ĝrodki trwaáe
w budowie

691
49
740

(2 006)
691

2 697

Zaliczki na
Ğrodki trwaáe
w budowie

3 251 600
67 417
(214)
(1 425)
3 317 378

78 582
(8 225)
(26)
(3 463)
3 251 600

3 184 732

Razem



WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.

WartoĞü brutto rzeczowych aktywów trwaáych

1.
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Umorzenie na dzieĔ 1 stycznia 2008 r.
Amortyzacja za okres
Zbycie/likwidacja
Umorzenie na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

-

112 710
21 348
(1)
134 057

71 565
41 234
(89)
112 710

Budynki
i budowle

522 660
87 197
(1 224)
608 633

345 376
177 898
(614)
522 660

Maszyny
i urządzenia

2 498
443
2 941

1 792
896
(190)
2 498

ĝrodki
transportu

2 420
419
(9)
2 830

1 625
838
(43)
2 420

Meble
i wyposaĪenie

ĝrodki trwaáe w
budowie

-

-

Zaliczki na
Ğrodki trwaáe
w budowie

-

-

640 288
109 407
(1 234)
748 461

420 358
220 866
(936)
640 288

Razem



Umorzenie na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Amortyzacja za okres
Zbycie/likwidacja
Umorzenie na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

Umorzenie rzeczowych aktywów trwaáych

Grunty
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689 559
669 036

196
196

Na dzieĔ 1 stycznia 2008 r.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

1 877 758
1 830 263

1 912 108
1 877 758

Maszyny
i urządzenia

7 779
7 626

8 560
7 779

ĝrodki
transportu

7 016
6 819

7 208
7 016

Meble
i wyposaĪenie

28 313
54 237

203 610
28 313

ĝrodki trwaáe w
budowie

691
740

2 697
691

Zaliczki na
Ğrodki trwaáe
w budowie

2 611 312
2 568 917

2 764 374
2 611 312

Razem



Na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku Spóáka przeprowadziáa test na utratĊ wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych w związku ze spodziewanym wzrostem ograniczeĔ w zakresie redukcji emisji CO2,
który moĪe w sposób istotny wpáynąü na rentownoĞü dziaáalnoĞci. Przeprowadzenie tego testu wymagaáo przyjĊcia szeregu zaáoĪeĔ. Jednym z kluczowych zaáoĪeĔ byáo uwzglĊdnienie wzrostu
rentownoĞci sprzedaĪy, który wynika m.in. ze spodziewanego przyrostu cen energii elektrycznej jak równieĪ z uwzglĊdnienia zniesienia do roku 2011 podatku akcyzowego, przy jednoczesnym
utrzymaniu poziomu cen energii. W ocenie Zarządu, przyszáe zmiany cen energii elektrycznej (w przypadku istotnie róĪnym od zaáoĪonych) mogą wpáynąü na poprawnoĞü przeprowadzonych
analiz. Na podstawie powyĪszego testu nie stwierdzono na dzieĔ na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku trwaáej utraty wartoĞci rzeczowych aktywów trwaáych.

Zabezpieczenia ustanowione na Ğrodkach trwaáych zostaáy wykazane w nocie 6.

629 995
689 559

196
196

Budynki
i budowle

Na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

WartoĞü netto rzeczowych aktywów trwaáych

Grunty
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2.

WartoĞci niematerialne
Konce sje , lice ncje ,
oprogramowanie
kompute rowe
i poz ostaáe

WartoĞü brutto
WartoĞü brutto na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.

20 413

Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
WartoĞü brutto na dzieĔ 31grudnia 2007 r.

8 225
28 638

Przeniesienia ze Ğrodków trwaáych w budowie
WartoĞü brutto na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

214
28 852

Skumulowana amortyzacja
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.

3 439

Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

3 453
6 892

Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

1 870
8 762

WartoĞü netto
Na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.
Na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

16 974
21 746

Na dzieĔ 1 stycznia 2008 r.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

21 746
20 090

WartoĞci niematerialne nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.
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3.

NieruchomoĞci inwestycyjne
30.06.2008

WartoĞü brutto na początek okresu
Nabycie
Przeniesienie z / do rzeczowych aktywów trwaáych
WartoĞü brutto na koniec okresu

4 839
4 839

4 813
26
4 839

507
83
590

341
166
507

4 332
4 249

4 472
4 332

WartoĞü umorzenia na początek okresu
Umorzenie za okres
WartoĞü umorzenia na koniec okresu

WartoĞü netto na początek okresu
WartoĞü netto na koniec okresu

31.12.2007

NieruchomoĞci inwestycyjne skáadają siĊ gáównie z obiektów magazynowych i biur.
Spóáka nie ustala wartoĞci godziwej nieruchomoĞci inwestycyjnych na poszczególne dni bilansowe.
NieruchomoĞci inwestycyjne nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.

4.

Aktywa finansowe
30.06.2008

31.12.2007

6 348
6 348

6 344
6 344

163 543
163 543

49 323
49 323

Pozostaáe inwestycje finansowe (dáugoterminowe)
Instrumenty kapitaáowe dostĊpne do sprzedaĪy

Inwestycje finansowe (krótkoterminowe)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci

5.

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
Dotacja na pokrycie kosztów osieroconych
NaleĪnoĞci z tytuáu podatków
Inne naleĪnoĞci krótkoterminowe
NaleĪnoĞci dochodzone na drodze sądowej
Przedpáaty

30.06.2008

31.12.2007

206 424
18 596
1 316
392
4 779
231 507

133 245
67
61
994
134 367

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.

Zabezpieczenia ustanowione na naleĪnoĞciach zostaáy wykazane w nocie 6.
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Odpisy aktualizujące naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usáug i pozostaáe naleĪnoĞci:

30.06.2008
Odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci na początek okresu
ZwiĊkszenie odpisów aktualizujących
Wykorzystanie odpisów aktualizujących
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci na koniec okresu

Ubezpieczenie majątku
Prenumeraty i licencje
Koncesje i opáaty za prawo wieczystego uĪytkowania gruntu
Odpis na ZFĝS
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21 605
(8)
21 597

31.12.2007
30 176
3 641
(1 676)
(10 536)
21 605

30.06.2008

31.12.2007

806
520
822
2 631
4 779

782
212
994
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6.

Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Spóáki

Stan na dzieĔ 30.06.2008

Tytuá z abe z pie cz nia
poĪyczka
dáugot erminowa

kredyt dáugoterminowy

kredyt dáugoterminowy

Rodz aj z abe z pi e cz e ni a w tys. z á
cesja wierzytelnoĞci do wysokoĞci
zadáuĪenia
jako zabezpieczenie umowy o
udzielenie gwarancji Skarbu PaĔstwa:
sądowy zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o wartoĞci
148.359 tys. zá oraz 16 weksel in
blanco
sądowy zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o wartoĞci
241.663 tys. zá

Podmi ot na
rz e cz które go
ustanowiono
z abe z pi e cz nie
NFOĝiGW

Nordic Invest ment
Bank

PKO BP

suma:

Kwota kre dytu O kre s na jaki
i poĪ ycz ki na
z ostaáo
30.06.2008
ustanowi one
w tyĞ z á .
z abe z pie cz e nie
23 907

30.06.2011

81 587

26.11.2014

88 002

31.12.2012

193 496

Zabe z pie cz e nia raz e m

495 516

zastaw

390 022

cesja

23 907

weksel

81 587

Stan na dzieĔ 31.12.2007

Tytuá z abe z pie cz nia
kredyt dáugoterminowy
poĪyczka
dáugoterminowa

Podmiot na
rz e cz które go
ustanowiono
z abe z pie cz nie

Rodz aj z abe z pie cz e nia
sądowy zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych (48.000 tys. zá)

BOĝ S.A.

kredyt dáugoterminowy

cesja wierzytelnoĞci (27.907 tys. zá) NFOĝiGW
jako zabezpieczenie umowy o
udzielenie Gwarancji Skarbu PaĔstwa:
sądowy zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o wartoĞci
144.065 tys zá oraz 16 weksli in
Nordic Investment
blanco
Bank

kredyt dáugoterminowy

sądowy zastaw rejestrowy na
Ğrodkach trwaáych o wartoĞci
244.315 tys zá + cesja wierzytelnoĞci
do wysokoĞci zobowiązania
PKO BP

suma:

856

15.06.2008r.

27 907

30.06.2011r.

94 486

26.11.2014r.

91 021

31.12.2012r.

214 270

Zabe z pie cz e nia raz e m

649 794

zastaw

436 380

cesja

118 928

weksel

Kwota kre dytu O kre s na jaki
i poĪ ycz ki na
z ostaáo
31.12.2007
ustanowione
w tys. z á
z abe z pie cz e nie

94 486
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

7.

Zapasy
30.06.2008

Materiaáy
ĝwiadectwa pochodzenia energii
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy razem (netto)

163 890
14 687
1
178 578

31.12.2007
96 399
1 155
97 554

Zapasy nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.

Odpisy aktualizujace wartoĞü zapasów:
30.06.2008
Odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów na początek okresu
Odwrócenie odpisów aktualizujących w ciągu roku
Odpisy aktualizujące wartoĞü zapasów na koniec okresu

31.12.2007

3 356
3 356

3 591
(235)
3 356

ĝwiadectwa pochodzenia energii
W dniu 24 stycznia 2008 r. Spóáka uzyskaáa koncesjĊ na rozszerzoną dziaáalnoĞü gospodarczą m.in. dotyczącą moĪliwoĞci
wytwarzania energii elektrycznej przy wspólnym spalaniu paliw konwencjonalnych (wĊgiel kamienny i olej opaáowy)
i biomasy.
Począwszy od tego momentu do dnia 30 czerwca 2008 r. Spóáka wytworzyáa znaczna wielkoĞü energii przy wspólnym
spalaniu biomasy i z tego tytuáu zamierza záoĪyü wniosek do Prezesa URE o wydanie stosownych Ğwiadectw pochodzenia
energii. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. udziaá biomasy rolnej w produkcji energii nie osiągnąá jednak poziomu 5%
wymaganego dla uzyskania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych. Spóáka zamierza záoĪyü wniosek
o wydanie Ğwiadectw pochodzenia za okres roczny i jest przekonana, Īe w tym okresie uzyska wymagany prawem udziaá
w spalaniu biomasy rolnej, dlatego na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. rozpoznaáa w pozycji zapasów wartoĞü Ğwiadectw
pochodzenia odpowiadającą wielkoĞci produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych zrealizowanej w okresie, za który
sporządzone jest niniejsze sprawozdanie finansowe (wedáug notowaĔ ceny Ğwiadectw aktualnych na dzieĔ 30 czerwca
2008 r.).

8.

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty nie podlegaáy zabezpieczeniom wynikającym z zaciągniĊtych przez SpóákĊ zobowiązaĔ.
30.06.2008

31.12.2007

47
33 474
194 866
228 387

28
19 574
391 416
411 018

ĝrodki pieniĊĪne w kasie
ĝrodki pieniĊĪne na rachunkach bankowych
Lokaty krótkoterminowe
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

9.

Kapitaá wáasny

Seria akcji

30.06.2008
31.12.2007

Seria "A"
Seria "A"

Liczba akcji
(w tysiącach)

WartoĞü
nominalna
1 akcji
w záotych

Kapitaá
podstawowy

Kapitaá
podstawowy
skorygowany
o efekt
hiperinflacji

45 000
45 000

10
10

450 000
450 000

468 241
468 241

30.06.2008
450 000
18 241
468 241
514 920
1 435 037
2 418 198

31.12.2007
450 000
18 241
468 241
514 920
1 460 726
2 443 887

Kapitaá podstawowy
Kapitaá podstawowy z tytuáu przeszacowania hiperinflacji
Kapitaá podstawowy razem
Kapitaá związany z páatnoĞciami w formie akcji
Zyski zatrzymane
Kapitaá wáasny razem

Na skutek umowy z dnia 10 paĨdziernika 2007 r. o wniesieniu przez Skarb PaĔstwa 100% akcji Spóáki na pokrycie
podniesienia kapitaáu ENEA S.A., na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. jedynym akcjonariuszem
Elektrowni „Kozienice” S.A. byáa ENEA S.A. posiadająca 45 000 000 akcji, to jest 100% udziaáu w jego kapitale.
W dysponowaniu zyskami zatrzymanymi wystĊpują ograniczenia dotyczące wypáaty dywidendy wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 347 i art. 348 Kodeksu Spóáek Handlowych, jak równieĪ wprowadzone zapisami
statutu Spóáki. WysokoĞü kwoty zatrzymanych zysków do podziaáu miĊdzy akcjonariuszy nie moĪe przekraczaü zysku za
ostatni rok obrotowy, powiĊkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegáych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapitaáów zapasowego i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy oraz pomniejszonego
o niepokryte straty, akcje wáasne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny byü przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe.
10.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usáug oraz pozostaáe zobowiązania

Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug
Zobowiązania z tytuáu podatków i ubezpieczeĔ spoáecznych
Pozostaáe zobowiązania
Fundusze specjalne
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30.06.2008

31.12.2007

165 541
79 249
74 255
7 400
326 445

142 571
82 661
7 797
7 400
240 429
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11.

Kredyty i poĪyczki

Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Spóáki z tytuáu kredytów, poĪyczek oraz innych instrumentów dáuĪnych. Informacje
odnoĞnie ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, na jakie naraĪona jest Spóáka opisane są w analizie wraĪliwoĞci
w nocie 13.
Zabezpieczenia ustanowione na majątku Spóáki w związku z zaciągniĊtymi kredytami są opisane w nocie 6.

Zobowiązania dáugoterminowe
Kredyty i poĪyczki zabezpieczone na majątku Spóáki

Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowa czĊĞü kredytów i poĪyczek
zabezpieczonych na majątku Spóáki
Zobowiązania z tytuáu kredytów i poĪyczek
bez ustanowionych zabezpieczeĔ

30.06.2008

31.12.2007

148 295
148 295

173 295
173 295

45 201

40 489

45 201

486
40 975

Harmonogram spáat kredytów i poĪyczek

30.06.2008
Kredyty i poĪyczki

31.12.2007
Kredyty i poĪyczki

12.

Razem

do 1 roku

1-2 lata

2-5 lat

> 5 lat

(193 496)
(193 496)

(45 201)
(45 201)

(38 690)
(38 690)

(90 876)
(90 876)

(18 729)
(18 729)

Razem

do 1 roku

1-2 lata

2-5 lat

> 5 lat

(214 270)
(214 270)

(40 975)
(40 975)

(39 633)
(39 633)

(106 805)
(106 805)

(26 857)
(26 857)

Rozliczenie dochodu z tytuáu dotacji i nieodpáatnie otrzymanych Ğrodków trwaáych

30.06.2008
Przychody przyszáych okresów z tytuáu dotacji rządowych
w tym:
czĊĞü dáugoterminowa
czĊĞü krótkoterminowa
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31.12.2007

8 197

7 957

7 615
582
8 197

7 178
779
7 957
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

Dotacje rządowe
W roku 2008 Spóáka otrzymaáa dotacjĊ z Ekofunduszu w wysokoĞci 432 tys. zá, która zostaáa przeznaczona na instalacjĊ
elektrofiltru bloku energetycznego nr 2.
W roku 2007 Spóáka otrzymaáa 2 dotacje z Ekofunduszu w wysokoĞci 4.497 tys. zá oraz 3.985 tys. zá i zostaáy przeznaczone
na: instalacje wspóáspalania biomasy w blokach 200 MW oraz modernizacjĊ elektrofiltrów na bloku energetycznym nr 2.
Otrzymane dotacje wykazane są w przychodach przyszáych okresów i są odpisywane w pozostaáe przychody operacyjne
w okresie amortyzacji Ğrodków trwaáych, których dotyczą (czyli odpowiednio na 20, 10 oraz 16 lat).

13.

Instrumenty finansowe

DziaáalnoĞü Spóáki podlega nastĊpującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:



ryzyko kredytowe,



ryzyko páynnoĞci finansowej,



ryzyko rynkowe,



ryzyko walutowe,



ryzyko stóp procentowych.

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Spóáki na kaĪdy rodzaj ryzyka wskazanego powyĪej a takĪe opisuje cele,
politykĊ oraz procedury związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitaáami. Ujawnienia danych liczbowych zostaáy zawarte
w niniejszym sprawozdaniu finansowym. OdpowiedzialnoĞü za wyznaczenie oraz wypeánianie polityki zarządzaniem
ryzykiem ponosi zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A. Zarządzanie ryzykiem prowadzone jest jako proces ciągáy w sposób,
który nie jest caákowicie sformalizowany. Elektrownia „Kozienice” S.A. poddaje ryzyka ciągáej analizie z punktu widzenia
oddziaáywania Ğrodowiska zewnĊtrznego oraz zmian w swoich strukturach i dziaáalnoĞci. Na tej podstawie podejmuje
dziaáania zmierzające do ograniczenia ryzyka. SáuĪy temu podnoszenie ĞwiadomoĞci pracowników w zakresie moĪliwoĞci
powstania i oddziaáywania ryzyka z punktu widzenia dziaáalnoĞci jednostki organizacyjnej.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez SpóákĊ strat finansowych na skutek niewypeánienia przez klienta lub
kontrahenta bĊdącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązaĔ.
Zarząd stosuje politykĊ kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieĪąco. Ocena
wiarygodnoĞci kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyĪej
okreĞlonej kwoty. Spóáka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów
finansowych.
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PoniĪsza tabela przedstawia maksymalną ekspozycjĊ Elektrownia „Kozienice” S.A. na ryzyko kredytowe:

Dáugoterminowe aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
(udziaáy i akcje w jednostkach niepowiązanych)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug i pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Razem

30.06.2008
WartoĞü
bilansowa

31.12.2007
WartoĞü
bilansowa

6 348
163 543
231 507
228 387

6 344
49 323
134 367
411 018

629 785

601 052

Spóáka dokonuje inwestycji finansowych:



krótkoterminowych – obejmujących gáównie lokaty bankowe i krótkoterminowe papiery wartoĞciowe,



dáugoterminowych – akcje i udziaáy w podmiotach zewnĊtrznych. Spóáka prowadzi w tym zakresie staáy nadzór
wáaĞcicielski, którego celem jest przyrost wartoĞci inwestycji i minimalizacja związanego z nim ryzyka.

Ryzyko utraty páynnoĞci
Ryzyko utraty páynnoĞci finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku moĪliwoĞci spáaty przez ElektrowniĊ „Kozienice” S.A.
jej zobowiązaĔ finansowych w momencie ich wymagalnoĞci.
Polityka zarządzania ryzykiem utraty páynnoĞci finansowej polega na zapewnieniu Ğrodków finansowych niezbĊdnych do
wywiązywania siĊ ze zobowiązaĔ finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych Ĩródeá
finansowania.
Zarządzanie páynnoĞcią koncentruje siĊ na szczegóáowej analizie spáywu naleĪnoĞci, bieĪącym monitoringu rachunków
bankowych jak równieĪ bieĪącej koncentracji Ğrodków pieniĊĪnych. Spóáka podejmuje dziaáania zmierzające do skrócenia
okresu spáywu naleĪnoĞci oraz jednoczesnego wydáuĪenia okresu regulowania zobowiązaĔ a tym samym powstaáe nadwyĪki
finansowe lokuje w aktywa finansowe krótkoterminowe w formie lokat terminowych.
Staáe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Spóáki pozwala na stwierdzenie,
Īe ryzyko utraty páynnoĞci finansowej utrzymuje siĊ na poziomie minimalnym.
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Zobowiązania z tyt. dostaw
i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
Kredyty i poĪyczki
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
oraz pozostaáe
Razem

Zobowiązania z tyt. dostaw
i usáug oraz pozostaáe zobowiązania
Kredyty i poĪyczki
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
oraz pozostaáe
Razem

134 367
277 885

134 367
54 409

(134 367)
(90 686)

do 6 m-cy

(240 429)
(27 071)
411 018

WartoĞü bilansowa

(27 463)

(27 463)
-

6 - 12 m-cy

(25 211)

(25 211)
-

6 - 12 m-cy

na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

(240 429)
(250 547)
411 018

Niezdyskontowane
umowne wartoĞci
przepáywów
pieniĊĪnych

231 507
105 986

(326 445)
(27 463)
228 387

do 6 m-cy

na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

240 429
214 270
(411 018)

231 507
(88 081)

(326 445)
(221 530)
228 387

(231 507)
60 047

326 445
193 496
(228 387)

WartoĞü bilansowa

Niezdyskontowane
umowne wartoĞci
przepáywów
pieniĊĪnych

PoniĪsze tabele przedstawiają wymagalnoĞü aktywów i zapadalnoĞü zobowiązaĔ finansowych Spóáki:

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

(48 705)

(48 705)
-

1 – 2 lat

(46 216)

(46 216)
-

1 – 2 lat

(120 962)

(120 962)
-

2 – 5 lat

(100 888)

(100 888)
-

2 – 5 lat

(28 598)

(28 598)
-

powyĪej 5 lat

(19 500)

(19 500)
-

powyĪej 5 lat




Elektrownia
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest związane z zajĞciem zmian w zakresie popytu, podaĪy oraz cen a takĪe innych czynników, które
wpáyną na wyniki Spóáki lub wartoĞü posiadanych aktywów (takich jak kursy walut zagranicznych, stopy procentowe, cena
kapitaáu). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy
jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
Ryzyko kursowe
PoniĪsze tabele przedstawiają maksymalną ekspozycjĊ spóáki na ryzyko kursowe.

na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

WartoĞü bilansowa

w tym wartoĞü w walucie obcej wyraĪona
w walucie funkcjonalnej (zá)

(193 496)

(81 587)

Zabezpieczone kredyty bankowe
o zmiennym oprocentowaniu

na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

WartoĞü bilansowa

w tym wartoĞü w walucie obcej wyraĪona
w walucie funkcjonalnej (zá)

(214 270)

(94 486)

Zabezpieczone kredyty bankowe
o zmiennym oprocentowaniu

Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko zmiany stóp procentowych istnieje w stosunku do odsetek i rat kapitaáowych od zaciągniĊtych kredytów jak i od
lokat na rachunkach bankowych. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyĪ obliczana jest na podstawie stawki WIBOR. Ryzyko
wpáywu zmiany stóp procentowych jest niewielkie, poniewaĪ zmiany w oprocentowaniu zarówno aktywów odsetkowych jak
i kredytów są zsynchronizowane zarówno pod wzglĊdem procentu jak i terminu. Elektrownia „Kozienice” S.A. wpáywa na
ryzyko stopy procentowej od kredytów poprzez wybór dogodnego dla Spóáki okresu odsetkowego m.in. od wysokoĞci stawki
WIBOR jak i zdolnoĞci do spáaty zobowiązaĔ. CzĊĞci ryzyk nie moĪna uniknąü, gdyĪ wpáyw na to mają zmiany tendencji
makroekonomicznych.
PoniĪsza tabela przedstawia profil podatnoĞci Spóáki na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentacje aktywów
i zobowiązaĔ finansowych naraĪonych na zmiany stóp procentowych:
30.06.2008
31.12.2007
Instrumenty o staáej stopie procentowej
Aktywa finansowe
213 008
457 476
Zobowiązania finansowe
(326 445)
(240 429)
Razem
(113 437)
217 047
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Razem
W sumie

246 886
(193 496)
53 390
(60 047)
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137 232
(214 270)
(7 7 038)
140 009
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Efektywne stopy procentowe
W poniĪszych tabelach przedstawiona zostaáa efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązaĔ, od których
naliczane jest oprocentowanie.

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Aktywa finansowe utrzymywane
do terminu wymagalnoĞci
Kredyty i poĪyczki
Razem

ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
DáuĪne papiery wartoĞciowe
utrzymywane do terminu
wymagalnoĞci
Kredyty i poĪyczki
Razem

na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.
Efektywna stopa
WartoĞü
procentowa
bilansowa
6,11%
228 387
6,58%
6,11%

163 543
(193 496)
198 434

na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.
Efektywna stopa
WartoĞü
procentowa
bilansowa
5,51%
411 018

6,08%
5,50%

49 323
(214 270)
246 071

Efektywna stopa procentowa w tabelach powyĪej jest Ğrednią waĪoną stóp procentowych.
Analiza wraĪliwoĞci
Celem Spóáki w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej jest zmniejszenie wpáywu krótkoterminowych wahaĔ na zysk
Spóáki. Jednak utrzymujące siĊ w dáugim okresie zmiany kursów walutowych i stóp procentowych bĊdą miaáy wpáyw na
zysk Spóáki.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. szacuje siĊ, Īe ogólna zmiana stóp procentowych o jeden punkt procentowy spowoduje zmianĊ
zysku Spóáki przed opodatkowaniem o okoáo 1.935 tys. zá (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.: 2.143 tys. zá).
Szacuje siĊ, Īe na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. zmiana kursów walut obcych o jeden grosz spowoduje zmianĊ zysku Spóáki
przed opodatkowaniem o okoáo 101 tys. zá (na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.: 945 tys. zá).
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

WartoĞü godziwa
PoniĪsza tabela zawiera zestawienie wartoĞci godziwych z wartoĞciami bilansowymi:
30.06.2008
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa
6 348
*
163 543
163 543
231 507
231 507
228 387
228 387
193 496
194 312
326 445
326 445

Instrumenty finansowe dostĊpne do sprzedaĪy
Inne aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Kredyty i poĪyczki
Zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe

31.12.2007
WartoĞü
WartoĞü
bilansowa
godziwa
6 344
*
49 323
49 323
134 367
134 367
411 018
411 018
214 270
215 606
240 429
240 429

* Spóáka posiada akcje i udziaáy w jednostkach, dla których nie wystĊpują notowania cen rynkowych z aktywnego rynku.
Aktywa te są wyceniane wedáug kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci.
Spóáka nie dokonuje kalkulacji wartoĞci godziwej dla tych instrumentów finansowych.

Oszacowanie wartoĞci godziwej
PoniĪej zostaáy przedstawione podstawowe metody i zaáoĪenia sáuĪące do oszacowania wartoĞci godziwej instrumentów
finansowych przedstawionych w tabeli.

Papiery wartoĞciowe
WartoĞü godziwa papierów wartoĞciowych jest szacowana w oparciu o ich kwotowania rynkowe na dzieĔ bilansowy
z pominiĊciem kosztów transakcyjnych.

Oprocentowane kredyty i poĪyczki
WartoĞü godziwa kredytów i poĪyczek jest szacowana na podstawie zdyskontowanych oczekiwanych przyszáych
przepáywów kapitaáowych i odsetkowych.

NaleĪnoĞci / zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug oraz pozostaáe
Przyjmuje siĊ, Īe wartoĞü nominalna naleĪnoĞci / zobowiązaĔ wymagalnych w okresie krótszym niĪ rok odzwierciedla ich
wartoĞü godziwą. NaleĪnoĞci / zobowiązania o dáuĪszym terminie wymagalnoĞci są dyskontowane w celu oszacowania ich
wartoĞci godziwej.
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Kompensata aktywa i rezerwy z tyt. podatku dochodowego odroczonego
w ramach Spóáki
Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego:
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca do
uregulowania po upáywie 12 miesiĊcy
– rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadająca do
uregulowania w ciągu 12 miesiĊcy

Kompensata aktywa i rezerwy z tyt. podatku dochodowego odroczonego
w ramach Spóáki
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w bilansie

Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające do
realizacji po upáywie 12 miesiĊcy
– aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego przypadające do
realizacji w ciągu 12 miesiĊcy

(28 186)
297 193

1 457
325 379

6 151
329 857
(34 427)
295 430

323 922

(28 186)
-

9 869
28 186

18 317

31.12.2007

323 706

(34 427)
-

13 934
34 427

20 493

30.06.2008

Aktywa i rezerwĊ z tytuáu odroczonego podatku dochodowego kompensuje siĊ ze sobą, jeĪeli istnieje moĪliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieĪących
aktywów i zobowiązaĔ podatkowych i jeĪeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty, w sprawozdaniu finansowym, wykazuje siĊ
nastĊpujące kwoty:

14.

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)
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Stan na 30 czerwca 2008 r. wedáug stawki 19 %
-

-

-

Stan na 1 stycznia 2008 r. wedáug stawki 19 %

Uznanie/(ObciąĪenie) wyniku finansowego z tyt.
zmiany stanu róĪnic przejĞciowych i straty podatkowej

-

(20 445)

20 445

Stan na 31 grudnia 2007 r. wedáug stawki 19 %

Uznanie/(ObciąĪenie) wyniku finansowego z tyt.
zmiany stanu róĪnic przejĞciowych i straty podatkowej

Stan na 1 stycznia 2007 r. wedáug stawki 19 %

Rezerwa na
k oszty
sprzedaĪy
energii

14 416

(671)

15 087

15 087

2 851

12 236

Rezerwa na
Ğwiadczenia
pracownicze

5 010

2 155

2 855

2 855

1 164

1 691

4 495

2 342

2 153

2 153

75

2 078

Rezerwa na
sk áadowanie,
rek ultywacjĊ
oraz zak up
Ek wiwalent praw do emisji
energetyczny
CO 2

Zmiana stanu aktywów z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w okresie szeĞciu miesiĊcy koĔczącym siĊ dnia 30 czerwca 2008 r.
( przed uwzglĊdnieniem ich kompensaty):

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

10 506

2 415

8 091

8 091

343

7 748

Pozostaáe

34 427

6 241

28 186

28 186

(16 012)

44 198

Ogóáem




Stan na 31 grudnia 2007 r. wedáug stawki 19 %
(Uznanie)/ObciąĪenie wyniku finansowego
z tyt. zmiany stanu róĪnic przejĞciowych
Stan na 30 czerwca 2008 r. wedáug stawki 19 %

Stan na 31 grudnia 2006 r. wedáug stawki 19 %
Uznanie/(ObciąĪenie) wyniku finansowego z tyt. zmiany stanu
róĪnic przejĞciowych i straty podatkowej
Stan na 31 grudnia 2007 r. wedáug stawki 19 %

F-282
3 533
3 533

5 770
320 163

-

-

314 393

(9 464)
314 393

(27 174)
-

-

Dotacja na
pok rycie
k osztów
osieroconych

-

323 857

RóĪnica w wycenie
Ğrodk ów trwaáych

27 174

Przychód statystyczny
z tytuáu sprzedaĪy
energii elek trycznej

Zmiana stanu zobowiązaĔ z tytuáu odroczonego podatku dochodowego w okresie szeĞciu miesiĊcy koĔczącym siĊ dnia 30 czerwca 2008 r.
( przed uwzglĊdnieniem ich kompensaty):

Elektrownia Kozienice S.A.
Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

(4 825)
6 161

10 986

4 239
10 986

6 747

Pozostaáe

4 478
329 857

325 379

(32 399)
325 379

357 778

Ogóáem




Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

15.

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ emerytalnych i podobnych

30.06.2008

31.12.2007

Odprawy emerytalne i rentowe
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

20 377
4 294

23 338
1 700

Nagrody jubileuszowe
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

46 032
5 172

46 418
4 826

Prawo do ulgowej odpáatnoĞci za nabycie
energii po przejĞciu na emeryturĊ
(ekwiwalent energetyczny)
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa

25 118
1 248

13 816
1 211

6 802
271

3 023
104

Zobowiązania z tytuáu wynagrodzeĔ i pozostaáych ĞwiadczeĔ
- czĊĞü krótkoterminowa
19 869

22 211

129 183

116 647

Zobowiązania z tytuáu ĞwiadczeĔ pracowniczych i podobnych
98 329
- czĊĞü dáugoterminowa
30 854
- czĊĞü krótkoterminowa
129 183
Suma

86 595
30 052
116 647

Odpisy na ZFĝS dla emerytowanych pracowników
- czĊĞü dáugoterminowa
- czĊĞü krótkoterminowa
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

WartoĞü na dzieĔ
1 stycznia 2008 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
WartoĞü na dzieĔ
30 czerwca 2008 r.
CzĊĞü dáugoterminowa
CzĊĞü krótkoterminowa

WartoĞü na dzieĔ
1 stycznia 2007 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
WartoĞü na dzieĔ
31 grudnia 2007 r.
CzĊĞü dáugoterminowa
CzĊĞü krótkoterminowa

Odprawy
emerytalne
i rentowe

Nagrody
jubileuszowe

Ekwiwalent
energetyczny

Odpis na
ZFĝS dla
emerytów

Razem

25 038
654
(1 021)

51 244
1 063
(1 103)

15 027
11 893
(554)

3 127
3 946
-

94 436
17 556
(2 678)

24 671

51 204

26 366

7 073

109 314

20 377
4 294
24 671

46 032
5 172
51 204

25 118
1 248
26 366

6 802
271
7 073

98 329
10 985
109 314

Odprawy
emerytalne
i rentowe

Nagrody
jubileuszowe

Ekwiwalent
energetyczny

Odpis na
ZFĝS dla
emerytów

Razem

19 878
5 160
-

41 635
9 609
-

8 899
7 237
(1 109)

2 890
237
-

73 302
22 243
(1 109)

25 038
23 338
1 700
25 038

51 244
46 418
4 826
51 244

15 027
13 816
1 211
15 027

3 127
3 023
104
3 127

94 436
86 595
7 841
94 436

Podstawowe szacunki aktuarialne na dzieĔ bilansowy:

Stopa dyskontowa
Wzrost wynagrodzeĔ w roku 2008
Wzrost wynagrodzeĔ w latach nastĊpnych

30.06.2008

31.12.2007

6,0%
9,4%
3,0%

5,5%
6,0%
3,0%
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

16.

Rezerwa na zobowiązania i inne obciąĪenia
Rezerwa na koszt wydania Rezerwa na
lub skáadowania m ieszanki rekultywacja
popioáowo-ĪuĪlowej
terenu

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2008 r.
ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
CzĊĞü dáugoterminowa
CzĊĞü krótkoterminowa
WartoĞü na dzieĔ 30 czerwca 2008 r.

ZwiĊkszenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
CzĊĞü dáugoterminowa
CzĊĞü krótkoterminowa
WartoĞü na dzieĔ 31 grudnia 2007 r.

Razem

2 456

8 877

- 11 333

536
-

(1 282)

13 074 13 610
- (1 282)

1 936
1 056

7 595
-

- 9 531
13 074 14 130

2 992

7 595

13 074 23 661

Rezerwa na koszt wydania Rezerwa na
lub skáadowania m ieszanki rekultywacja
popioáowo-ĪuĪlowej
terenu

WartoĞü na dzieĔ 1 stycznia 2007 r.

Rezerwa na
zakup praw do
em isji CO 2

Razem

2 356

8 581

10 937

100
-

734
(438)

834
(438)

1 510
946

8 877
-

10 387
946

2 456

8 877

11 333

Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska
Spóáka po zapeánieniu lub zamkniĊciu skáadowiska ĪuĪla i popioáu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze wzglĊdu
na fakt, iĪ Spóáka posiada duĪe, niezapeánione obszary skáadowiska przewidywany termin rekultywacji bĊdzie miaá miejsce
w 2060 r. Przyszáe oszacowane koszty rekultywacji skáadowiska zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ
30 czerwca 2008 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6% ( na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r.
odpowiednio 5,5% i 5%).
Rezerwa na rekultywacjĊ skáadowiska aktualizowana jest póárocznie, chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach
przyjĊtych do jej oszacowania.
Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo - ĪuĪlowej
W procesie spalania wĊgla Spóáka uzyskuje dwa rodzaje odpadów: popióá oraz mieszankĊ popioáowo-ĪuĪlową. W związku
z faktem, iĪ Spóáka ponosi koszt wydania mieszanki, Spóáka tworzy odpowiednią rezerwĊ. Przyszáe oszacowane koszty
wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo-ĪuĪlowej zostaáy zdyskontowane do wartoĞci bieĪącej na dzieĔ 31 grudnia
2006 r. przy uĪyciu stopy dyskontowej w wysokoĞci 6% na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. odpowiednio
5,5% i 5%). Rezerwa na koszt wydania lub skáadowania mieszanki popioáowo - ĪuĪlowej aktualizowana jest póárocznie,
chyba, Īe zaszáy istotne zmiany w zaáoĪeniach przyjĊtych do jej oszacowania.
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

Rezerwa na zakup praw do emisji CO2
Zgodnie z aktualnym planem produkcji Spóáka przekroczy przypadający na rok 2008 limit emisji dwutlenku wĊgla. Istnieje
jednak niepewnoĞü, co do rzeczywistej wielkoĞci energii, która zostanie wyprodukowana w roku 2008. Istnieje niepewnoĞü,
co do caákowitej wielkoĞci produkcji energii za 2008 r. związanej z produkcją emisji CO2. W szczególnoĞci wpáyw na
produkcjĊ energii bĊdą miaáy ceny rynkowe energii oraz ceny praw do emisji CO2. Stąd wartoĞü rezerwy dotycząca zakupu
praw do emisji CO2. moĪe podlegaü zmianom w kolejnych okresach Ğródrocznych.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Spóáka rozpoznaáa rezerwĊ w wysokoĞci odpowiadającej udziaáowi energii wyprodukowanej
w pierwszym póároczu do wielkoĞci rocznej planowanej produkcji energii.
Stan praw do emisji CO2 na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. zostaá wykazany w nocie 32.

17.

Przychody ze sprzedaĪy

Przychody ze sprzedaĪy energii
Przychody ze sprzedaĪy ciepáa
Przychody ze sprzedaĪy towarów
Przychody ze sprzedaĪy usáug
Dotacja na pokrycie kosztów osieroconych
ĝwiadectwa pochodzenia energii
Przychody ze sprzedaĪy z akcyzą
Podatek akcyzowy
Przychody ze sprzedaĪy netto

30.06.2008

30.06.2007

954 913
4 227
5 633
2 619
18 596
14 687
1 000 675
(114 692)
885 983

842 368
4 190
30 109
1 966
878 633
(105 841)
772 792

W roku 2008 nastąpiáa znaczna koncentracja sprzedaĪy. NajwiĊkszym odbiorcą Spóáki w okresie szeĞciu miesiĊcy
koĔczącym siĊ 30 czerwca 2008 roku byáa ENEA S.A. (jednostka dominująca) której udziaá w áącznej wartoĞci sprzedaĪy
przekroczyá 75%. WartoĞü sprzedaĪy do ENEA S.A. zostaáa przedstawiona w nocie 25.
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

18.

Koszty wg rodzaju
30.06.2008

Amortyzacja
Wynagrodzenia i Ğwiadczenia pracownicze
- wynagrodzenia
-ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia
ZuĪycie materiaáów i energii
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
- w tym wartoĞü zak upionej energii na potrzeby sprzedaĪy
Usáugi obce
- usáugi przesyáowe
- usáugi transportowe
- pozostaáe usáugi obce
Podatki i opáaty
àączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaáów,
sprzedaĪy i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu

19.

30.06.2007

(111 361)
(108 018)
(66 457)
(41 561)
(535 184)
(1 736)
(1 736)
(63 597)
(1 315)
(45 798)
(16 484)
(28 724)

(111 248)
(82 832)
(61 142)
(21 690)
(453 511)
(23 333)
(23 174)
(55 124)
(1 492)
(39 936)
(13 696)
(28 047)

(848 620)

(754 095)

Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych

Wynagrodzenia
w tym:
BieĪące wynagrodzenia
Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalne
Ubezpieczenia spoáeczne
Odpis na ZFĝS
Skáadki na pracowniczy program emerytalny
Bony i inne formy wynagrodzeĔ
Inne Ğwiadczenia na rzecz pracowników

30.06.2008

30.06.2007

(66 457)

(61 142)

(66 659)
214
(12)
(14 094)
(9 339)
(4 678)
(927)
(12 523)
(108 018)

(61 142)
(14 071)
(585)
(4 289)
(877)
(1 868)
(82 832)

Na mocy umowy spoáecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiĊdzy Elektrownią „Kozienice” S.A. a organizacjami
związkowymi pracownikom zatrudnionym w Spóáce na dzieĔ wejĞcia w Īycie umowy przedáuĪono gwarancje zatrudnienia
na kolejne 11 lat tj. do dnia 30 stycznia 2019 roku.
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Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

20.

Pozostaáe przychody i koszty operacyjne

Pozostaáe przychody operacyjne

Rozwiązanie niewykorzystanych odpisów aktualizujących
Otrzymane odszkodowania
Zwrot kosztów postĊpowaĔ sądowych
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw
Inne

30.06.2008

30.06.2007

7
2 983
4
421
3 415

5
344
2
7 698
4 536
12 585

Pozostaáe koszty operacyjne
30.06.2008
Niedobory inwentaryzacyjne
Koszty dziaáalnoĞci socjalnej
Koszty sądowe i egzekucyjne
Koszty usuwania szkód
Utworzenie rezerwy na roszczenia
Inne

21.

(349)
(559)
(133)
(2 036)
(3 867)
(986)
(7 930)

31.06.2007
(461)
(325)
(88)
(206)
(1 080)

Przychody finansowe

30.06.2008
Odsetki od lokat
Odsetki za zwáokĊ
Pozostaáe odsetki
Dywidendy i udziaáy w zyskach
RóĪnice kursowe
Pozostaáe
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30.06.2007

12 610
5
10
385
6 514
1

10 105
13
2 495
22
2 227
2

19 525
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22.

Koszty finansowe

30.06.2008
Koszty odsetek
Koszty z tytuáu dyskonta rezerw
Inne

23.

(7 168)
(882)
(95)
(8 145)

30.06.2007
(12 124)
(12 124)

Podatek dochodowy

Podatek bieĪący
Podatek odroczony
Podatek dochodowy w rachunku zysku i strat

Nota

30.06.2008

30.06.2007

14

(12 248)
1 763
(10 485)

(13 317)
6 861
(6 456)

44 035
(8 367)

31 897
(6 060)

134

510

(2 252)

(906)

(10 485)

(6 456)

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek wyliczony wedáug stawki 19%
Dochody nie podlegające opodatkowaniu
(róĪnice trwaáe x19%)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów (róĪnice trwaáe x19%)
ObciąĪenie wyniku finansowego z tytuáu podatku
dochodowego
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Dywidenda

24.

W dniu 27 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrowni „Kozienice” S.A. podjĊáo
uchwaáĊ nr 4 w sprawie podziaáu zysku netto za okres sprawozdawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2007 r. Zgodnie z powyĪszą uchwaáą na dywidendĊ dla ENEA S.A. przeznaczono 53 068 tys. zá.
W dniu 27 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrowni „Kozienice” S.A. podjĊáo
uchwaáĊ nr 2 w sprawie podziaáu zysku netto za okres sprawozdawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia
2006 r. Zgodnie z powyĪszą uchwaáą na dywidendĊ dla Skarbu PaĔstwa przeznaczono 14 230 tys. zá.
JednoczeĞnie Spóáka, na mocy „Ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpáatach z zysku przez jednoosobowe spóáki Skarbu
PaĔstwa”, dokonywaáa kwartalnie w 2007 roku oraz w okresach wczeĞniejszych wpáaty z zysku (definiowanego jako zysk
brutto ustalony wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. pomniejszony o wartoĞü bieĪącego podatku
dochodowego) w wysokoĞci 15%. Z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiáo przeniesienie wáasnoĞci Spóáki
tj. wniesienie akcji Spóáki aportem przez Skarb PaĔstwa do spóáki ENEA S.A. Spóáka nie podlega powyĪszemu
obowiązkowi. Spóáka naliczyáa i wykazaáa w sprawozdaniu finansowym za rok koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r. wypáaty
z zysku za okres do koĔca miesiąca listopada, w którym zmiana wáasnoĞci Spóáki zostaáa wpisana postanowieniem
wáaĞciwego sądu rejonowego do KRS (21 listopada 2007 r.). Kwota zobowiązania z tytuáu obowiązkowych wypáat z zysku
wykazana na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. zostaáa oszacowana przez SpóákĊ, poniewaĪ do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2007 sporządzonego wedáug MSSF UE Spóáka nie sporządziáa statutowego sprawozdania finansowego
za ten rok wedáug Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spóáka rozpoznaáa korektĊ dywidendy w kwocie 6 170 tys. zá stanowiącą róĪnicĊ
pomiĊdzy zobowiązaniem ustalonym na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. a ostateczną wysokoĞcią wypáaty z zysku za rok 2007
wykazaną w statutowym sprawozdaniu finansowym za rok koĔczący siĊ 31 grudnia 2007 r.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

25.

Spóáka zawiera transakcje z nastĊpującymi podmiotami powiązanymi:



Spóáki wchodzące w skáad Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.



Transakcje zawarte pomiĊdzy Spóáką a Czáonkami Wáadz Spóáki które podzieliü naleĪy na trzy kategorie:



wynikające z zawartych umów o pracĊ z Czáonkami Zarządu jednostki oraz dotyczące powoáania na Czáonków
Rady Nadzorczej,



dotyczące udzielonych poĪyczek z ZFĝS dla Czáonków Zarządu oraz Czáonków Rady Nadzorczej, bĊdących
pracownikami Elektrownia „Kozienice” S.A.



wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.

Dodatkowo, Spóáka zawiera transakcje z jednostkami zaleĪnymi od Skarbu PaĔstwa, w tym spóákami kapitaáowymi,
w których Skarb PaĔstwa jest jedynym akcjonariuszem. Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych
i stosowane w nich ceny nie odbiegają od cen stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
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Transakcje i rozrachunki z ENEA S.A. (jednostką dominującą od 10 paĨdziernika 2007 r.) oraz innymi Spóákami
wchodzącymi w skáad Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.
Transakcje z ENEA S.A.

SprzedaĪ (z akcyzą)
Zakup

30.06.2008

30.06.2007

743 240
(1 353)

224 183
(166)

30.06.2008

31.12.2007

176 565
-

41 752
(166)

Rozrachunki z ENEA S.A.

NaleĪnoĞci
Zobowiązania

Transakcje z pozostaáymi spóákami Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.

SprzedaĪ (z akcyzą)
Zakup

30.06.2008

30.06.2007

(5)

706
(225)

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. oraz na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. Spóáka nie posiadaáa nierozliczonych sald naleĪnoĞci
i zobowiązaĔ z pozostaáymi spóákami Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.

Wynagrodzenie kluczowych przedstawicieli kadry kierowniczej Spóáki, ksztaátowaáo siĊ w sposób nastĊpujący:

Zarząd
Rada Nadzorcza

30.06.2008

30.06.2007

237
147
384

613
158
771
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W tabeli poniĪej przedstawiono transakcje Spóáki z najwiĊkszymi odbiorcami i dostawcami bĊdącymi jednostkami zaleĪnymi
od Skarbu PaĔstwa (z wyáączeniem spóáek Grupy Kapitaáowej ENEA S.A.)

NajwiĊksi
dostawcy
Grupy

6 miesiĊcy zakoĔczone
30 czerwca 2008

6 miesiĊcy zakoĔczone
30 czerwca 2007

Kompania WĊglowa S.A.
PSE Operator S.A.
KHW S.A. KWK
Lubelski WĊgiel "Bogdanka" S.A.

PKP Cargo S.A.
PSE Operator S.A.
KHW S.A. KWK
Lubelski WĊgiel "Bogdanka" S.A.

512 250

505 603

6 miesiĊcy zakoĔczone
30 czerwca 2008

6 miesiĊcy zakoĔczone
30 czerwca 2007

PSE Operator S.A.
PGE S.A.

PSE Operator S.A.

183 956

57 521

àączne koszty zakupów

NajwiĊksi
odbiorcy
Grupy
àączna sprzedaĪ

26.

Umowy koncesyjne na Ğwiadczenie usáug publicznych

Spóáka prowadzi podstawową dziaáalnoĞü gospodarczą, tj. wytwarzanie energii i ciepáa, na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki:

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej:



Nr WEE/1271/U/OT-4/98/JG z 12 paĨdziernika 1998 r., z póĨniejszymi zmianami, na wytwarzanie energii elektrycznej
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 12 paĨdziernika 1998 r. na okres do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WEE/11-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z 31 sierpnia 2007 r. na wytwarzanie energii elektrycznej w urządzeniach
o áącznej mocy zainstalowanej 2 820 MW.
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)
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Nr WEE/11-ZTO-B/1271/W/3/2008/ARS z dnia 24 stycznia 2008 r. na wytwarzanie energii elektrycznej w Ĩródle
o nazwie Elektrownia „Kozienice” S.A. o áącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 2 820 MW i áącznej mocy
osiągalnej 2 880 MW.
Koncesja rozszerza dziaáalnoĞü gospodarczą Elektrowni „Kozienice” S.A. Zmiana dotyczy moĪliwoĞci wytwarzania
energii elektrycznej w kogeneracji na blokach o mocach osiągalnych 535 MW i 560 MW przy spalaniu paliw
konwencjonalnych ( wĊgiel kamienny i opaáowy), oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji na 8 blokach
o mocach osiągalnych (1-215 MW, 1-220 MW, 6-225 MW) przy wspólnym spalaniu paliw konwencjonalnych (wĊgiel
kamienny i olej opaáowy) i biomasy.
(Koncesja na okres od 24 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na obrót energią elektryczną:



Nr OEE/334/1271/W/1/2002/MW z dnia 21 grudnia 2002 r. polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby
odbiorców znajdujących siĊ na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
(Koncesja na okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 1 stycznia 2013 r.)

Koncesja na wytwarzanie ciepáa:



Nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na wytwarzanie ciepáa skojarzonego z wytwarzaniem
energii elektrycznej w oparciu o spalanie wĊgla kamiennego.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do dnia 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr WCC/256-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 na wytwarzanie ciepáa w kogeneracji w elektrowni
zlokalizowanej w miejscowoĞci ĝwierĪe Górne, o áącznej mocy cieplnej osiągalnej 266 MWt. (od 31 sierpnia 2007 r.)
(Koncesja weszáa w Īycie z dniem 31 sierpnia 2007 r., na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.)



Nr WCC/256-ZTO-B/1271/W/3/2008/ARS z dnia 24 stycznia 2008 r. na wytwarzanie ciepáa w Ĩródle o nazwie
Elektrownia „Kozienice” S.A. o áącznej mocy cieplnej osiągalnej 266 MWt. Ciepáo pochodzi ze spalania paliw
konwencjonalnych (wĊgla kamiennego, oleju opaáowego) w dwóch kotáach parowych, zasilających w parĊ dwa
turbozespoáy wytwarzające ciepáo w kogeneracji oraz ze spalania paliw konwencjonalnych (wĊgla kamiennego, oleju
opaáowego) lub ze wspólnego spalania paliw i biomasy w oĞmiu kotáach parowych, zasilających w parĊ osiem
turbozespoáów wytwarzających ciepáo w kogeneracji.
Koncesja wynika z rozszerzenia dziaáalnoĞci gospodarczej Elektrowni „Kozienice” S.A. o wytwarzanie ciepáa przy
spalaniu biomasy.
(Koncesja na okres od 24 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.)

Koncesja na przesyá ciepáa:



Nr PCC/269/1271/U/OT-4/98 z dnia 12 paĨdziernika 1998 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa wytwarzanego
w skojarzeniu z energią elektryczną w Ĩródle o áącznej mocy cieplnej 105 MWt dwiema sieciami: wodną oraz parową.
(Koncesja za okres od 12 paĨdziernika 1998 r. do 30 paĨdziernika 2008 r.)



Nr PCC/ 269-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW z dnia 31 sierpnia 2007 r. na przesyáanie i dystrybucjĊ ciepáa,
wytwarzanego we wáasnym Ĩródle, dwiema sieciami ciepáowniczymi na terenie miejscowoĞci ĝwierĪe Górne.
(Koncesja za okres od 31 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2025 r.)

Spóáka na bieĪąco realizowaáa zobowiązania naáoĪone postanowieniami koncesji. W wymaganym terminie záoĪono
Prezesowi URE sprawozdanie z wykonania warunków koncesyjnych oraz wniesiono stosowne opáaty.
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27.

Leasing operacyjny

Przyszáe páatnoĞci z tytuáu leasingu operacyjnego, w których Spóáka wystĊpuje jako leasingobiorca (prawo wieczystego
uĪytkowania gruntu).
30.06.2008
do roku
1 do 5 lat
powyĪej 5 lat

28.

304
2 435
46 271
49 010

31.12.2007
564
2 256
43 445
46 265

Przyszáe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na dzieĔ bilansowy

Umowne zobowiązania zaciągniĊte na dzieĔ bilansowy, lecz jeszcze nie ujĊte w bilansie wynoszą:

Nabycie rzeczowych aktywów trwaáych
Nabycie wartoĞci niematerialnych

29.

30.06.2008

31.12.2007

46 002
46 002

33 043
42
33 085

Zobowiązania warunkowe

W roku 2006 jeden z dostawców Spóáki - Kopalnia WĊgla Kamiennego „Wujek” - zastrzegá moĪliwoĞü dochodzenia kwot
dotychczas nieuregulowanych, a wynikających z rozliczeĔ nadwyĪek w dostawach wĊgla w latach od 2004 do 2006.
Na dzieĔ 30 czerwiec 2008 r. maksymalna wartoĞü potencjalnego zobowiązania szacowana jest na poziomie 1.871 tysiĊcy
záotych. Do dnia zatwierdzenia niniejszego Ğródrocznego sprawozdania finansowego sprawa roszczeĔ nie zostaáa wyjaĞniona.

30.

PostĊpowania toczące siĊ przed sądem, organem wáaĞciwym dla postĊpowania arbitraĪowego lub
organem administracji publicznej

30.1

PostĊpowania toczące siĊ przed sądami powszechnymi

PostĊpowania sądowe z powództwa Spóáki
PostĊpowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa Elektrowni „Kozienice” S.A. dotyczą przede
wszystkim dochodzenia naleĪnoĞci z tytuáu niedotrzymania umów spedycyjnych oraz z tytuáu dostarczania energii
elektrycznej (tzw. sprawy za energiĊ). Od dnia 31 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. nie pojawiáy siĊ nowe sprawy
sądowe dotyczące roszczeĔ majątkowych z powództwa Elektrowni „Kozienice” S.A., które byáyby otwarte na 30 czerwca
2008 r. Z 13 spraw bĊdących w toku na dzieĔ 31 grudnia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. zostaáo zakoĔczonych 6 spraw
sądowych: 4 przeciwko CTL Logistics S.A, 1 przeciwko L.W. Bogdanka S.A. oraz 1 przeciwko ZUTER S.A.

F-294

Elektrownia
Kozienice S.A.


Informacje objaĞniające do sprawozdania finansowego
Za okres szeĞciu miesiĊcy koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r.
(w tysiącach záotych)

30.06.2008
7

31.12.2007
13

áączna kwota sporu w tys. zá.

17 221

27 071

Ğrednia wartoĞü przedmiotu
sporu w tys. zá.

2 460

2 082

iloĞü spraw

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. z 7 otwartych spraw sądowych 5 postĊpowaĔ sądowych o áącznej kwocie sporu równej
10.676 tys. zá toczyáo siĊ przeciwko CTL Logistics S.A Przedmiotem sporu byáa ujĊta w sprawozdaniu finansowym i objĊta
odpisem aktualizującym naleĪnoĞü wynikająca z niedotrzymania umów spedycyjnych z tytuáu zapáaty przewoĨnego dla PKP
CARGO S.A. przez CTL Logistics S.A. W 4 zakoĔczonych sprawach przeciwko CTL Logistics S.A. powództwo Elektrowni
„Kozienice” S.A. zostaáo oddalone. W 2 sprawach Elektrownia „Kozienice” S.A. ma moĪliwoĞü záoĪenia apelacji w II
instancji.
Dochodzone na drodze sądowej naleĪnoĞci od CTL Logistics S.A. są w caáoĞci objĊte odpisem aktualizującym na dzieĔ
30 czerwca 2008 r.
PostĊpowania przeciwko Spóáce
PostĊpowania przeciwko Spóáce dotyczą m.in. kwestii takich jak: przywrócenie do pracy, ochrona dóbr osobistych oraz
odszkodowanie z tytuáu ekwiwalentu prawa do nieodpáatnego nabycia akcji przysáugującym pracownikom w wyniku
komercjalizacji Elektrowni „Kozienice” S.A.

iloĞü spraw
áączna kwota sporu w tys. zá.
Ğrednia wartoĞü przedmiotu
sporu w tys. zá.

30.06.2008
4
210

31.12.2007
3
253

53

84

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. toczyáy siĊ 4 sprawy przeciwko Spóáce. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2007 r.
przybyáy 2 sprawy (o odszkodowanie, o ochronĊ dóbr osobistych oraz zadoĞüuczynienie), a zakoĔczyáo siĊ 1 postĊpowanie
sądowe. W zakoĔczonym postĊpowaniu sądowym o uznanie wypowiedzenia o pracĊ za bezskuteczne powództwo przeciwko
Elektrowni „Kozienice” S.A. oddalono.
W dniu 8 lipca 2008 r. Spóáka otrzymaáa wezwanie do zapáaty od Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A. tytuáem zwrotu
nienaleĪnego Ğwiadczenia speánionego przez wzywającego w dniu 1 paĨdziernika 2007 r. na podstawie prawomocnego
wyroku Sądu OkrĊgowego w Lublinie, który to wyrok zostaá uchylony przez Sąd NajwyĪszy w wyroku z dnia 10 kwietnia
2008 r. Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Spóáka utworzyáa rezerwĊ na przedstawione wezwanie do zapáaty w peánej wysokoĞci
tj. áącznie z kosztami odsetek i zwrotu kosztów sądowych.
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30.2

PostĊpowania arbitraĪowe

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. nie toczyáy siĊ Īadne postĊpowania przed organami wáaĞciwymi dla postĊpowaĔ arbitraĪowych.

31.

Przyszáe wpáywy z tytuáu nieodwoáalnych umów dzierĪawy, najmu i podobnych

30.06.2008
do roku
1 do 5 lat
powyĪej 5 lat

32.

31.12.2007

47
722
808
1 577

93
335
410
838

Prawa do emisji CO2

Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. stan praw do emisji dwutlenku wĊgla ksztaátowaá siĊ nastĊpująco:
Prawa do emisji CO2 w 2008 roku
w tys. ton
przyznane*
wykorzystane
Stan na 30.06.2008r.

9 637
(5 374)
4 263

* - dane wedáug zatwierdzonego przez RadĊ Ministrów projektu przydziaáu uprawnieĔ z 12 lutego 2008 r. dotyczącego
przyznania limitów dwutlenku wĊgla na lata 2008 – 2012. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
Rozporządzenie Rady Ministrów nie zostaáo jeszcze wydane.
Prawa do emisji CO2 w 2007 roku
w tys. ton
przeniesione z poprzedniego okresu
przyznane
wykorzystane
zakupione
sprzedane
Stan na 31.12.2007r.

247
10 539
(10 547)
175
(400)
14
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33.

Zatrudnienie

PrzeciĊtne zatrudnienie w Spóáce w okresie szeĞciu miesiĊcy koĔczącym siĊ 30 czerwca 2008 r. ksztaátowaáo siĊ
w nastĊpujący sposób:
30.06.2008
Stanowiska robotnicze
Stanowiska nierobotnicze

34.

1 762
557
2 319

30.06.2007
1 769
540
2 309

Kontrakty dáugoterminowe na sprzedaĪ energii elektrycznej (KDT)

Ze wzglĊdu na fakt uznania przez KomisjĊ Europejską, Īe kontrakty dáugoterminowe sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej
(KDT) są niedozwoloną pomocą publiczną, Polski Parlament przyjąá ustawĊ zmierzającą do likwidacji wyĪej wymienionych
kontraktów. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstaáych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów dáugoterminowych sprzedaĪy mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r.
(„Ustawa o rozwiązaniu KDT”) Spóáka od 1 kwietnia 2008 roku uprawniona jest do otrzymania rekompensaty z tytuáu
ponoszenia kosztów osieroconych wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów dáugoterminowych.
Zgodnie z Zaáącznikiem nr 4 do Ustawy o rozwiązaniu KDT, Spóáka w roku 2008 otrzyma za okres od 1 kwietnia 2008 r.
zaliczki na poczet kosztów osieroconych w áącznej wysokoĞci 93 132 tys. zá. WysokoĞü rekompensaty za rok 2008 bĊdzie
podlegaáa jednak korektom ustalanym przez Prezesa URE, o których mowa w rozdziale 5 Ustawy o rozwiązaniu KDT, które
zgodnie z tą ustawą mają byü dokonane w drodze decyzji administracyjnej do dnia 31 lipca 2009 r.
WysokoĞü korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 zaleĪy od wielu czynników, w tym w szczególnoĞci od wyniku
dziaáalnoĞci, jaki Spóáka osiągnie w 2008 r., wolumenu sprzedaĪy energii oraz od Ğrednich cen rynkowych energii
elektrycznej w 2008 r.
JednoczeĞnie niektóre zapisy Ustawy o rozwiązaniu KDT, w tym odnoszące siĊ do zasad obliczania i korygowania kosztów
osieroconych, nie są jednoznaczne i wymagają interpretacji, które są obecnie przedmiotem analizy przez wytwórców przy
wspóápracy z Prezesem URE. Brak dotychczasowej praktyki w tym zakresie powoduje, Īe istnieje niepewnoĞü, co do
ostatecznej wysokoĞci rekompensaty za okres prezentowany w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
Na dzieĔ 30 czerwca 2008 r. Spóáka rozpoznaáa przychód z tytuáu dotacji na pokrycie kosztów w wysokoĞci zaliczki
przypadającej na II kwartaá 2008 r., zgodnie z Zaáącznikiem nr 4 do Ustawy o rozwiązaniu KDT, skorygowanej
o oszacowaną czĊĞü korekty rocznej odpowiadającą okresowi, za który sporządzane jest niniejsze sprawozdanie finansowe.
Ostateczna wysokoĞü naleĪnej dotacji przypadającej na okres koĔczący siĊ 30 czerwca 2008 r. moĪe istotnie odbiegaü od
wartoĞci oszacowanej przez SpóákĊ w związku ze zmianą czynników wpáywających na jej obliczenie, o których mowa
powyĪej, oraz w wyniku ewentualnych róĪnic w interpretacji przepisów na podstawie, których korekta roczna jest ustalana
przez Prezesa URE.
Kwota rozpoznanych przychodów z tytuáu rekompensaty poniesionych kosztów osieroconych w okresie koĔczącym siĊ
30 czerwca 2008 r. wynosi 18 596 tys. zá.
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ZAàĄCZNIK I
STATUT

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

Spóáka dziaáa pod firmą: ENEA Spóáka Akcyjna.

2.

Spóáka moĪe uĪywaü skrótu firmy: ENEA S.A.
§2

1.

Siedzibą Spóáki jest PoznaĔ.

2.

Spóáka prowadzi dziaáalnoĞü na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Spóáka moĪe otwieraü i prowadziü oddziaáy, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a takĪe moĪe
uczestniczyü w innych spóákach i przedsiĊwziĊciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
§3

Spóáka powstaáa w wyniku przeksztaácenia przedsiĊbiorstwa paĔstwowego pod nazwą: Zakáad Energetyczny
PoznaĔ w Poznaniu w spóákĊ: Energetyka PoznaĔska Spóáka Akcyjna oraz poáączenia ze spóákami: Energetyka
SzczeciĔska S.A., Zielonogórskie Zakáady Energetyczne S.A., Zakáad Energetyczny Gorzów S.A., Zakáad
Energetyczny Bydgoszcz S.A., poprzez przejĊcie przez EnergetykĊ PoznaĔską Spóáka Akcyjna majątków tych
spóáek.
§4
Spóáka zostaáa utworzona na czas nieoznaczony.
II.

PRZEDMIOT DZIAàALNOĝCI SPÓàKI
§5

Przedmiotem dziaáalnoĞci Spóáki jest (PKD):
1.

wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),

2.

handel energią elektryczną (35.14.Z),

3.

wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),

4.

dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),

5.

handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),

6.

wytwarzanie i zaopatrywanie w parĊ wodną, gorącą wodĊ i powietrze do ukáadów klimatyzacyjnych
(35.30.Z),

7.

roboty związane z budową rurociągów przesyáowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),

8.

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
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9.


wykonywanie pozostaáych instalacji budowlanych (43.29.Z),

10.

dziaáalnoĞü w zakresie architektury (71.11.Z),

11.

pozostaáe badania i analizy techniczne (71.20.B),

12.

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaáych nauk przyrodniczych i technicznych
(72.19.Z),

13.

pozostaáe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

14.

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

15.

naprawa i konserwacja urządzeĔ elektronicznych i optycznych (33.13.Z),

16.

naprawa i konserwacja urządzeĔ elektrycznych (33.14.Z),

17.

wynajem i dzierĪawa maszyn i urządzeĔ budowlanych (77.32.Z),

18.

wynajem i dzierĪawa pozostaáych maszyn, urządzeĔ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z),

19.

produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),

20.

produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),

21.

produkcja sprzĊtu instalacyjnego (27.33.Z),

22.

produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),

23.

produkcja elektrycznego sprzĊtu oĞwietleniowego (27.40.Z),

24.

instalowanie maszyn przemysáowych, sprzĊtu i wyposaĪenia (33.20.Z),

25.

telekomunikacja (61),

26.

transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),

27.

handel hurtowy, z wyáączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),

28.

handel detaliczny, z wyáączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),

29.

magazynowanie i dziaáalnoĞü usáugowa wspierająca transport (52),

30.

dziaáalnoĞü rachunkowo-ksiĊgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

31.

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

32.

pozostaáa dziaáalnoĞü profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

33.

dziaáalnoĞü holdingów finansowych (64.20.Z),

34.

poĞrednictwo finansowe pozostaáe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),

35.

dziaáalnoĞü związana z obsáugą rynku nieruchomoĞci (68),

36.

dziaáalnoĞü związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dziaáalnoĞü
powiązana (62),
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37.

reklama, badanie rynku i opinii
publicznej (73),


38.

technika (85.32.A),

39.

opieka zdrowotna (86),

40.

dziaáalnoĞü organizacji czáonkowskich (94),

41.

dziaáalnoĞü sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),

42.

dziaáalnoĞü związana z produkcją filmów, nagraĔ wideo, programów telewizyjnych, nagraĔ
dĨwiĊkowych i muzycznych (59),

43.

dziaáalnoĞü organizatorów turystyki, poĞredników i agentów turystycznych oraz pozostaáa dziaáalnoĞü
usáugowa w zakresie rezerwacji i dziaáalnoĞci z nią związane (79),

44.

dziaáalnoĞü wydawnicza (58),

45.

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyáączeniem motocykli (45.20.Z),

46.

sprzedaĪ detaliczna czĊĞci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyáączeniem motocykli
(45.32.Z),

47.

sprzedaĪ detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),

48.

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

49.

sprzedaĪ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),

50.

sprzedaĪ hurtowa i detaliczna pozostaáych pojazdów samochodowych, z wyáączeniem motocykli
(45.19.Z).

III.

KAPITAàY
§6

1.

Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi 337.626.428 záotych (sáownie: trzysta trzydzieĞci siedem milionów
szeĞüset dwadzieĞcia szeĞü tysiĊcy czterysta dwadzieĞcia osiem) záotych i dzieli siĊ na 337.626.428
(sáownie: trzysta trzydzieĞci siedem milionów szeĞüset dwadzieĞcia szeĞü tysiĊcy czterysta dwadzieĞcia
osiem) akcji o wartoĞci nominalnej 1 záoty (sáownie: jeden záoty) kaĪda, w tym
1)

295.987.473 (sáownie: dwieĞcie dziewiĊüdziesiąt piĊü milionów dziewiĊüset osiemdziesiąt
siedem tysiĊcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykáe imienne serii „A”,

2)

41.638.955 (sáownie: czterdzieĞci jeden milionów szeĞüset trzydzieĞci osiem tysiĊcy
dziewiĊüset piĊüdziesiąt piĊü) akcji zwykáych imiennych serii „B”.

2.

Akcje serii „A” stają siĊ akcjami na okaziciela z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego
sporządzonego w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Gieády
Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.

3.

Akcje serii „B” są przeznaczone na cele okreĞlone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
ustawie o zasadach nabywania od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora
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elektroenergetycznego, w  szczególnoĞci mogą podlegaü umorzeniu w celu realizacji ekwiwalentu
prawa do nieodpáatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji. Akcje serii „B” stają siĊ akcjami na okaziciela z chwilą wygaĞniĊcia zakazu zbywania
albo z chwilą wygaĞniĊcia prawa do nieodpáatnego ich nabycia.

IV.

PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§7

1.

Uprawnionym pracownikom przysáuguje prawo do nieodpáatnego nabycia akcji Spóáki naleĪących do
Skarbu PaĔstwa na zasadach okreĞlonych w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
ustawy o zasadach nabywania od Skarbu PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji spóáek sektora
elektroenergetycznego.

2.

Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach okreĞlonych w ust. 1, nie mogą byü
przedmiotem obrotu przed upáywem terminów okreĞlonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

3.

Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą byü przedmiotem przymusowego wykupu,
o którym mowa w art. 418 Kodeksu spóáek handlowych, w terminach o których mowa w ust. 2.

4.

Spóáka udzieli niezbĊdnej pomocy w celu umoĪliwienia realizacji praw, o których mowa w ust. 1.
§8

1.

Akcje Spóáki mogą byü umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóákĊ
(umorzenie dobrowolne).

2.

Umorzenie dobrowolne moĪe nastąpiü za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

3.

Uchwaáa Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna okreĞlaü w szczególnoĞci: podstawĊ
prawną umorzenia, wysokoĞü wynagrodzenia przysáugującego akcjonariuszowi bądĨ uzasadnienie
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniĪenia kapitaáu zakáadowego.

V.

ORGANY SPÓàKI
§9

Organami Spóáki są:
1.

Zarząd,

2.

Rada Nadzorcza,

3.

Walne Zgromadzenie.

A

ZARZĄD SPÓàKI
§ 10

1.

Zarząd prowadzi sprawy Spóáki i reprezentuje SpóákĊ.

2.

Do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Spóáki wymagane jest wspóádziaáanie dwóch czáonków
Zarządu albo jednego czáonka Zarządu áącznie z prokurentem.
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3.


Pracami Zarządu kieruje Prezes
Zarządu.

§ 11

1.

Regulamin Zarządu okreĞla tryb dziaáania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spóáki
i podejmowania przez Zarząd uchwaá. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd
na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwaáą Zarządu i zatwierdzany przez RadĊ
Nadzorczą.

2.

Uchwaáy Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykáych czynnoĞci Spóáki,
a w szczególnoĞci:
1)

przyjĊcie regulaminu organizacyjnego przedsiĊbiorstwa Spóáki, z zastrzeĪeniem zatwierdzenia
go przez RadĊ Nadzorczą,

2)

tworzenie i likwidacja oddziaáów,

3)

powoáanie

prokurenta

i

ustanowienie

peánomocnika,

za

wyjątkiem

peánomocnika

procesowego, przy czym powoáanie prokurenta wymaga zgody wszystkich czáonków Zarządu,
4)

zaciąganie kredytów i poĪyczek,

5)

przyjĊcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, oraz
strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeĪeniem zatwierdzenia ich przez RadĊ Nadzorczą,

6)

zaciąganie zobowiązaĔ warunkowych, w tym udzielanie przez SpóákĊ gwarancji, porĊczeĔ
oraz wystawianie weksli,

7)

nabycie, zbycie lub obciąĪenie nieruchomoĞci, uĪytkowania wieczystego lub udziaáów
w nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wielu czynnoĞci prawnych w okresie 12
nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci równej lub przekraczającej równowartoĞü
50.000 EUR,

8)

oddanie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪyczenie, uĪytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek
innego uĪywania nieruchomoĞci Spóáki,

9)

wziĊcie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪytkowanie lub przyjĊcie do jakiegokolwiek innego
uĪywania nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wielu czynnoĞci prawnych w okresie 12
nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci czynszu za okres 12 nastĊpujących po sobie
miesiĊcy równej lub przekraczającej równowartoĞü 50.000 EUR,

10)

nabycie, zbycie lub obciąĪenie skáadnika aktywów trwaáych, z wyjątkiem nieruchomoĞci,
uĪytkowania wieczystego lub udziaáów w nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wiĊcej
czynnoĞci prawnych w okresie 12 nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci równej lub
przekraczającej równowartoĞü 50.000 EUR,

11)

oddanie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪyczenie, uĪytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek
innego uĪywania aktywów trwaáych, z wyjątkiem nieruchomoĞci,
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12)

wziĊcie w leasing,
 dzierĪawĊ, najem, uĪytkowanie lub do jakiegokolwiek innego uĪywania
skáadnika aktywów trwaáych, z wyjątkiem nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wiĊcej
czynnoĞci prawnych w okresie 12 miesiĊcy, o wartoĞci czynszu za okres 12 nastĊpujących
po sobie miesiĊcy równej lub przekraczającej równowartoĞü 50.000 EUR,

13)

sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca siĊ do Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgromadzenia.

14)

okreĞlenie sposobu wykonywania przez SpóákĊ prawa gáosu na walnym zgromadzeniu lub na
zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek ZaleĪnych, z zastrzeĪeniem § 20 ust. 6 pkt. 5.

3.

Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkáadanie ich Radzie Nadzorczej
do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

4.

Uchwaáy Zarządu zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów. W przypadku równoĞci gáosów przy
podejmowaniu uchwaáy przez Zarząd decyduje gáos Prezesa Zarządu.
§ 12

1.

Zarząd Spóáki skáada siĊ z 3 do 8 osób, w tym Prezesa Zarządu. LiczbĊ czáonków Zarządu okreĞla Rada
Nadzorcza.

2.

Czáonków Zarządu powoáuje siĊ na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
§ 13

1.

Czáonków Zarządu lub caáy Zarząd powoáuje i odwoáuje Rada Nadzorcza, z zastrzeĪeniem § 14.
§ 14

1.

Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, jeĪeli Ğrednioroczne zatrudnienie
w Spóáce wynosi powyĪej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powoáuje w skáad Zarządu jedną osobĊ
wybraną przez pracowników Spóáki na okres kadencji Zarządu.

2.

Za czáonka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje siĊ osobĊ, która w wyborach uzyskaáa
bezwzglĊdną wiĊkszoĞü gáosów. Wynik gáosowania jest wiąĪący dla organu uprawnionego do
powoáywania czáonków Zarządu pod warunkiem udziaáu w wyborach co najmniej 50% wszystkich
pracowników.

3.

Wybory przeprowadzane są w gáosowaniu tajnym, jako bezpoĞrednie i powszechne, przez Komisje
Wyborcze powoáane przez RadĊ Nadzorczą spoĞród pracowników Spóáki. W przypadku
wielozakáadowej struktury organizacyjnej Spóáki wybory organizuje i przeprowadza Gáówna Komisja
Wyborcza przy pomocy OkrĊgowych Komisji Wyborczych. W skáad Komisji nie moĪe wchodziü osoba
kandydująca w wyborach.

4.

Niedokonanie wyboru czáonka Zarządu przez pracowników Spóáki nie stanowi przeszkody dla
waĪnoĞci uchwaá podejmowanych przez Zarząd.

5.

Zarząd Spóáki zobowiązany jest udzieliü pomocy niezbĊdnej dla przeprowadzenia wyborów.

VI

6.


Rada Nadzorcza uchwala szczegóáowy regulamin wyboru i odwoáania czáonka Zarządu wybieranego
przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupeániających, zgodnie z zasadami okreĞlonymi
powyĪej.

7.

Ustala siĊ nastĊpujące zasady oraz tryb wyboru czáonka Zarządu wybieranego przez pracowników,
a takĪe przeprowadzenia wyborów uzupeániających:
1)

Kandydatem moĪe byü osoba zgáoszona w trybie okreĞlonym w § 14 ust. 7 pkt. 2 i 3.

2)

Prawo zgáaszania kandydatów przysáuguje kaĪdej organizacji związkowej dziaáającej w Spóáce
oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 300 osób. Pracownik moĪe udzieliü poparcia
tylko jednemu kandydatowi.

3)

Kandydatów naleĪy zgáaszaü pisemnie do Gáównej Komisji Wyborczej najpóĨniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem gáosowania.

4)

W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 14 ust. 2, przystĊpuje siĊ do drugiej tury
wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali
najwiĊkszą iloĞü gáosów.

5)

Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej
z uwzglĊdnieniem zmian wynikających z § 14 ust. 7 pkt 4.

6)

Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Gáówna Komisja Wyborcza stwierdzi ich
waĪnoĞü, a nastĊpnie dokona stosownego ogáoszenia oraz przekaĪe dokumentacjĊ wyborów
Radzie Nadzorczej.

7)

Niezwáocznie po otrzymaniu dokumentacji wyborów Rada Nadzorcza powoáuje czáonka
zarządu wybranego przez pracowników.
§ 15

1.

Rada Nadzorcza zarządza wybory czáonka Zarządu wybieranego przez pracowników Spóáki, w ciągu
dwóch miesiĊcy po upáywie ostatniego peánego roku obrotowego peánienia funkcji przez czáonka
Zarządu. Wybory takie powinny odbyü siĊ w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez
RadĊ Nadzorczą.

2.

W razie odwoáania, rezygnacji lub Ğmierci czáonka Zarządu wybranego przez pracowników
przeprowadza siĊ wybory uzupeániające.

3.

Wybory uzupeániające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca
od chwili uzyskania przez RadĊ Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie
wyborów. Wybory takie powinny siĊ odbyü w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez RadĊ
Nadzorczą.

4.

Do wyborów uzupeániających stosuje siĊ postanowienia § 14.
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§ 16

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogóáu pracowników Spóáki Rada Nadzorcza zarządza gáosowanie
w sprawie odwoáania czáonka Zarządu wybranego przez pracowników Spóáki. Wynik gáosowania jest wiąĪący
dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziaáu w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania
wiĊkszoĞci niezbĊdnej jak przy wyborze. Wniosek w sprawie odwoáania czáonka Zarządu wybranego przez
pracowników skáada siĊ do Zarządu Spóáki, który niezwáocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
Postanowienia dotyczące wyborów stosuje siĊ odpowiednio.
§ 17
1.

Z wybranym przez pracowników czáonkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umową
o pracĊ, na czas peánienia funkcji, okreĞlając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji
w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. – Kodeks spóáek handlowych i Statutem.

2.

Wybrany przez pracowników czáonek Zarządu bĊdący pracownikiem spóáki zachowuje nabyte
uprawnienia pracownicze, o ile co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

3.

Wynagrodzenie czáonka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest
ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostaáych czáonków Zarządu.
§ 18

Zasady i wysokoĞü wynagradzania czáonków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeĪeniem § 20 ust. 6 pkt 1.
§ 19
1.

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spóáka. Oddziaáy Spóáki mogą otrzymaü status
pracodawcy na podstawie uchwaáy Zarządu Spóáki.

2.

CzynnoĞci z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. W umowie pomiĊdzy
czáonkiem Zarządu a Spóáką oraz w sporze z nim, SpóákĊ reprezentuje Rada Nadzorcza albo
peánomocnik powoáany przez Walne Zgromadzenie.

B

RADA NADZORCZA
§ 20

1.

Rada Nadzorcza sprawuje staáy nadzór nad dziaáalnoĞcią Spóáki we wszystkich dziedzinach jej
dziaáalnoĞci.

2.

Poza innymi sprawami okreĞlonymi w bezwzglĊdnie obowiązujących przepisach prawa oraz
w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej naleĪy:
1)

wybór biegáego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

2)

wyraĪanie zgody na zawarcie istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym (za wyjątkiem umów
typowych zawieranych przez SpóákĊ na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej
dziaáalnoĞci operacyjnej, z Podmiotami Powiązanymi, w których Spóáka posiada udziaáy
wiĊkszoĞciowe), z zastrzeĪeniem, Īe dla podjĊcia wiąĪącej uchwaáy w tym przedmiocie
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konieczne bĊdzie gáosowanie za podjĊciem takiej uchwaáy przez wiĊkszoĞü czáonków Rady



Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 5,
3)

okreĞlanie zakresu i terminów przedkáadania przez Zarząd rocznych planów rzeczowofinansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

4)

zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spóáki,

5)

zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych,

6)

opiniowanie wszelkich spraw przedkáadanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu
Zgromadzaniu,

7)

uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

8)

udzielanie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spóáki oraz zatwierdzanie
regulaminu Zarządu Spóáki,

9)
3.

zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiĊbiorstwa Spóáki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej naleĪy udzielanie Zarządowi zgody na:
1)

nabycie, zbycie lub obciąĪenie nieruchomoĞci, uĪytkowania wieczystego lub udziaáów
w nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wielu czynnoĞci prawnych w okresie 12
nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci przekraczającej równowartoĞü 5.000.000 EUR,

2)

oddanie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪyczenie, uĪytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek
innego uĪywania nieruchomoĞci, o wartoĞci czynszu za okres 12 nastĊpujących po sobie
miesiĊcy przekraczającej równowartoĞü 5.000.000 EUR,

3)

wziĊcie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪytkowanie lub do jakiegokolwiek innego uĪywania
nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wielu czynnoĞci prawnych w okresie 12
nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci czynszu za okres 12 nastĊpujących po sobie
miesiĊcy przekraczającej równowartoĞü 5.000.000 EUR,

4)

nabycie, zbycie lub obciąĪenie skáadnika aktywów trwaáych, z wyjątkiem nieruchomoĞci,
uĪytkowania wieczystego lub udziaáów w nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wiĊcej
czynnoĞci prawnych w okresie 12 nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci przekraczającej
równowartoĞü 5.000.000 EUR,

5)

kaĪde oddanie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪyczenie, uĪytkowanie lub do innego uĪywania
aktywów trwaáych, z wyjątkiem nieruchomoĞci, o wartoĞci czynszu za okres 12 nastĊpujących
po sobie miesiĊcy przekraczającej równowartoĞü 5.000.000 EUR,

6)

wziĊcie w leasing, dzierĪawĊ, najem, uĪytkowanie lub do innego uĪywania skáadnika aktywów
trwaáych, z wyjątkiem nieruchomoĞci, na podstawie jednej albo wiĊcej czynnoĞci prawnych
w okresie 12 nastĊpujących po sobie miesiĊcy, o wartoĞci czynszu za okres 12 nastĊpujących
po sobie miesiĊcy przekraczającej równowartoĞü 5.000.000 EUR,
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7)

realizacjĊ inwestycji,
 o ile nie zostaáy one zawarte w przyjĊtym rocznym planie inwestycyjnym
i ich wartoĞü przekracza 10% wartoĞci inwestycji w zatwierdzonym planie rocznym, za
wyjątkiem inwestycji w aktywa finansowe mających na celu lokowanie nadwyĪek Ğrodków
pieniĊĪnych w ramach zwykáego zarządu,

8)

udzielanie przez SpóákĊ gwarancji i porĊczeĔ majątkowych, które na podstawie jednej albo
wielu czynnoĞci prawnych w okresie 12 nastĊpujących po sobie miesiĊcy, na rzecz jednego
podmiotu, przekraczają równowartoĞü 5.000.000 EUR,

9)

wystawianie weksli na kwotĊ ponad 5.000.000 EUR oraz weksli in blanco,

10)

zaciąganie innych niĪ wyĪej wymienione zobowiązaĔ, które na podstawie jednej albo wielu
czynnoĞci prawnych w okresie 12 nastĊpujących po sobie miesiĊcy, przekraczają
równowartoĞü 5.000.000 EUR, z wyáączeniem czynnoĞci prawnych stanowiących realizacjĊ
przez Zarząd zadaĔ przewidzianych w zatwierdzonym przez RadĊ Nadzorczą rocznym planie
rzeczowo-finansowym w którym wyraĨnie stwierdza siĊ, Īe taka zgoda na realizacjĊ danego
zadania nie jest wymagana,

11)

tworzenie oddziaáów, przedstawicielstw oraz innych jednostek, a takĪe uczestnictwo w innych
spóákach i przedsiĊwziĊciach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

12)

zawiązanie lub przystąpienie przez SpóákĊ do innej spóáki na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeĪeli cena nabycia lub objĊcia udziaáu (udziaáów) lub akcji lub wartoĞü wkáadu
na poczet udziaáu w spóáce osobowej przekracza 5.000.000 EUR,

13)

objĊcie albo nabycie akcji lub udziaáów w innych spóákach na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, za wyjątkiem:
a)

nabywania akcji za wierzytelnoĞci Spóáki w ramach postĊpowaĔ ugodowych,
naprawczych lub upadáoĞciowych,

b)

obejmowania albo nabywania pakietów udziaáów lub akcji, gdy ich wartoĞü
nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,

14)

zbycie lub obciąĪenie akcji lub udziaáów w Istotnych Jednostkach ZaleĪnych, z okreĞleniem
trybu i warunków ich zbywania lub obciąĪania.

4.

Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyĪej obowiązuje tylko
w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upowaĪnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub
przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynnoĞci. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest
upowaĪnione do udzielania zgody na takie czynnoĞci, wówczas Rada Nadzorcza powinna wczeĞniej
udzieliü opinii co do dokonania takich czynnoĞci. Z zastrzeĪeniem postanowieĔ § 20 ust. 2 pkt 2,
wymóg uzyskania jakiejkolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyĪej zgody Rady Nadzorczej nie
dotyczy zawierania przez SpóákĊ umów:
1)

nabycia lub zbycia energii elektrycznej,
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2)

kompleksowych zawierających
postanowienia umowy sprzedaĪy energii elektrycznej i umowy

o Ğwiadczenie usáug dystrybucji energii elektrycznej,

3)

o Ğwiadczenie usáug przesyáania energii elektrycznej lub o Ğwiadczenie usáug dystrybucji
energii elektrycznej,

4)

nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze Ğwiadectw pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej w Ĩródáach odnawialnych,

5)

nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze Ğwiadectw pochodzenia z kogeneracji,

6)

o przyáączenie do sieci,

7)

o Ğwiadczenie kompleksowej usáugi oĞwietlenia drogowego

oraz innych czynnoĞci prawnych związanych z realizacją powyĪszych umów.
5.

Wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianego w § 20 ust. 2 i 3 powyĪej nie stosuje siĊ,
z zastrzeĪeniem postanowieĔ § 20 ust. 2 pkt 2, do czynnoĞci dokonywanych pomiĊdzy Spóáką,
a spóákami, w których Spóáka jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem.

6.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej naleĪy:
1)

wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokoĞci wynagrodzenia dla
czáonków Zarządu w okresie, w którym ustalenie zasad wynagradzania i wysokoĞci
wynagrodzenia dla czáonków Zarządu nie naleĪy do kompetencji Rady Nadzorczej,

2)

zawieszanie w czynnoĞciach czáonków Zarządu z waĪnych powodów,

3)

udzielanie zgody czáonkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we wáadzach innych spóáek,

4)

rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd.

5)

okreĞlanie sposobu wykonywania przez SpóákĊ prawa gáosu na walnym zgromadzeniu lub
na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek ZaleĪnych, w sprawach:
a)

poáączenia, przeksztaácenia lub podziaáu Istotnej Jednostki ZaleĪnej;

b)

wyáączenia prawa pierwszeĔstwa Spóáki do objĊcia nowych akcji lub udziaáów
w Istotnej Jednostce ZaleĪnej;

c)

zbycia lub wydzierĪawienia przedsiĊbiorstwa Istotnej Jednostki ZaleĪnej lub jego
zorganizowanej czĊĞci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
oraz

d)

rozwiązania lub likwidacji.
§ 21

1.

Rada Nadzorcza moĪe z waĪnych powodów delegowaü poszczególnych czáonków do samodzielnego
peánienia okreĞlonych czynnoĞci nadzorczych na czas oznaczony, z zastrzeĪeniem art. 390 § 2 Kodeksu
spóáek handlowych.

XI

2.


Delegowany czáonek Rady Nadzorczej obowiązany jest do záoĪenia Radzie Nadzorczej pisemnego
sprawozdania z dokonywanych czynnoĞci, zgodnie z zasadami okreĞlonymi uchwaáą Rady Nadzorczej.
§ 22

1.

Rada Nadzorcza skáada siĊ z 6 do 15 czáonków, powoáywanych przez Walne Zgromadzenie,
z zastrzeĪeniem § 23 oraz za wyjątkiem czáonka powoáywanego zgodnie z postanowieniami § 24.
LiczbĊ czáonków Rady Nadzorczej okreĞla kaĪdorazowo Walne Zgromadzenie.

2.

Czáonków Rady Nadzorczej powoáuje siĊ na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

3.

Czáonek Rady Nadzorczej moĪe byü odwoáany przez Walne Zgromadzenie w kaĪdym czasie.

4.

Czáonkowie Rady Nadzorczej powinni speániaü wymagania okreĞlone przepisami prawa.

5.

Począwszy od upáywu 1 (jednego) miesiąca od dnia pierwszego notowania akcji Spóáki na rynku
regulowanym, co najmniej jeden czáonek Rady Nadzorczej spoĞród powoáywanych przez Walne
Zgromadzenie powinien speániaü nastĊpujące warunki:
1)

zostaü wybranym w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 poniĪej,

2)

speániaü warunki niezaleĪnoĞci od Spóáki oraz podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu ze Spóáką okreĞlone w Zaáączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia
15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub bĊdących czáonkami rad
nadzorczych spóáek gieádowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie
z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezaleĪnoĞci czáonka rady nadzorczej rozumie siĊ
rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania
co najmniej 5% ogólnej liczby gáosów na walnym zgromadzeniu;

3)
6.

nie byü pracownikiem Spóáki lub jej jednostek zaleĪnych lub stowarzyszonych.

Czáonek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyĪej, wybierany jest przez Walne
Zgromadzenie w odrĊbnym gáosowaniu. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie powinno zawieraü
w porządku obrad wybór czáonka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5. KaĪdy akcjonariusz
Spóáki, obecny na Walnym Zgromadzeniu Spóáki, którego przedmiotem jest wybór czáonka Rady
Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyĪej, reprezentujący na tym zgromadzeniu co najmniej 1%
(sáownie: jeden procent) liczby ogólnej gáosów reprezentowanych na danym Walnym Zgromadzeniu,
ma prawo zgáoszenia jednego kandydata na takiego czáonka Rady Nadzorczej. Zgáoszenia kandydata
dokonuje siĊ na rĊce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z
oĞwiadczeniem kandydata o speánieniu warunków okreĞlonych w ust. 5 pkt. 1) i 2) powyĪej.

7.

W przypadku braku zgáoszeĔ kandydatów na czáonków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5
powyĪej, kandydatów na takich czáonków zgáasza Rada Nadzorcza i poddaje je pod gáosowanie
Walnego Zgromadzenia.

8.

Niedokonanie wyboru czáonka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 nie stanowi przeszkody dla
waĪnoĞci uchwaá podejmowanych przez RadĊ Nadzorczą.

XII

9.

Rada Nadzorcza, która w wyniku wygaĞniĊcia mandatów niektórych czáonków Rady Nadzorczej
(z innego powodu niĪ odwoáanie) liczy mniej czáonków niĪ liczba okreĞlona przez Walne
Zgromadzenie, jednakĪe co najmniej 6 (szeĞciu), jest zdolna do podejmowania waĪnych uchwaá
do czasu uzupeániania jej skáadu.
§ 23

1.

Pracownikom Spóáki przysáuguje prawo wyboru czáonków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym
im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji.

2.

Rada Nadzorcza zarządza wybory czáonków Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje siĊ odpowiednio
§ 14 i 15.

3.

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegóáowy tryb wyboru i odwoáania
czáonków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.

4.

Do odwoáania czáonka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników stosuje siĊ odpowiednio
postanowienia § 16.
§ 24

1.

Od momentu, gdy Skarb PaĔstwa przestanie byü jedynym akcjonariuszem Spóáki, Skarb PaĔstwa
ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spóáek handlowych, do powoáywania i odwoáywania
jednego czáonka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oĞwiadczenia skáadanego Zarządowi Spóáki.
Takie powoáanie lub odwoáanie jest skuteczne z chwilą dorĊczenia odpowiedniego oĞwiadczenia
Zarządowi i nie wymaga uchwaáy Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu PaĔstwa wygasa
z chwilą gdy Skarb PaĔstwa przestanie byü akcjonariuszem Spóáki.

2.

PowyĪsze uprawnienie Skarbu PaĔstwa nie pozbawia go prawa do udziaáu w gáosowaniu nad wyborami
innych czáonków Rady Nadzorczej oraz zgáaszania kandydata na czáonka Rady Nadzorczej, o którym
mowa w § 22 ust. 5 na zasadach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§ 25

1.

Czáonkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z zastrzeĪeniem, Īe do czasu, gdy Skarb PaĔstwa pozostaje
jedynym akcjonariuszem Spóáki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.

2.

Rada Nadzorcza moĪe odwoáaü z peánionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady, z zastrzeĪeniem, Īe do czasu, gdy Skarb PaĔstwa pozostaje jedynym akcjonariuszem
Spóáki, Przewodniczący Rady Nadzorczej moĪe byü odwoáany z peánionej funkcji wyáącznie przez
Walne Zgromadzenie.

3.

OĞwiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiĊdzy posiedzeniami dokonywane są wobec
Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemoĪliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej
Sekretarza.
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§ 26


1.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoáuje uchwaáą Walne Zgromadzenie, które
powoáaáo czáonków tej Rady Nadzorczej, na dzieĔ przypadający nie póĨniej niĪ w okresie miesiąca od
dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwoáania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie
Rady Nadzorczej uwaĪa siĊ za zwoáane na pierwszy dzieĔ roboczy po upáywie jednego miesiąca
od dnia tego Walnego Zgromadzenia.

3.

Z zastrzeĪeniem postanowieĔ § 26 ust. 2, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoáuje Przewodniczący Rady
lub Wiceprzewodniczący.

4.

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byü zwoáane na Īądanie kaĪdego z czáonków Rady Nadzorczej
lub na wniosek Zarządu.

5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecnoĞci,
Wiceprzewodniczący lub inny czáonek Rady Nadzorczej wybrany na posiedzeniu.
§ 27

1.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwaáy w gáosowaniu jawnym. Gáosowanie tajne zarządza siĊ na wniosek
czáonka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia gáosowania tajnego
postanowieĔ ust. 4 i 5 nie stosuje siĊ.

2.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwaáy, jeĪeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej poáowa jej
czáonków.

3.

Uchwaáy Rady Nadzorczej zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów. W przypadku równoĞci gáosów
przy podejmowaniu uchwaáy przez RadĊ Nadzorczą decyduje gáos Przewodniczącego.

4.

Z zastrzeĪeniem art. 388 § 4 Kodeksu spóáek handlowych Rada Nadzorcza moĪe:
1)

odbywaü posiedzenia i podejmowaü uchwaáy z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą
innych Ğrodków porozumiewania siĊ na odlegáoĞü, w sposób umoĪliwiający bezpoĞrednie
i równoczesne porozumienie siĊ wszystkich uczestniczących w nim czáonków,

2)

podejmowaü uchwaáy bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym
samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwaáy albo na odrĊbnych dokumentach o tej
samej treĞci, przy czym podjĊcie uchwaáy w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej
uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwaáy wszystkim czáonkom Rady Nadzorczej
wraz z uzasadnieniem.

5.

Czáonkowie Rady Nadzorczej mogą braü udziaá w podejmowaniu uchwaá Rady Nadzorczej oddając
gáosy na piĞmie za poĞrednictwem innego czáonka Rady Nadzorczej, z zastrzeĪeniem art. 388 § 2 i 4
Kodeksu spóáek handlowych.
§ 28

1.

Czáonkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiĞcie.
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3.

Czáonek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecnoĞci na posiedzeniu na piĞmie.
Usprawiedliwienie nieobecnoĞci czáonka Rady wymaga uchwaáy Rady.



Czáonkom Rady Nadzorczej przysáuguje wynagrodzenie miesiĊczne w wysokoĞci okreĞlonej przez
Walne Zgromadzenie z uwzglĊdnieniem obowiązujących przepisów prawa.

4.

Spóáka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez czáonków Rady Nadzorczej
powierzonych im funkcji.

C

WALNE ZGROMADZENIE
§ 29

1.

Zarząd Spóáki zwoáuje Walne Zgromadzenie w przypadkach okreĞlonych w przepisach prawa oraz
postanowieniach Statutu, a takĪe w razie záoĪenia pisemnego Īądania akcjonariusza Skarbu PaĔstwa,
zgodnie z § 31 ust. 1 poniĪej.

2.

Zwoáanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpiü w ciągu dwóch tygodni od daty zgáoszenia
Īądania, o którym mowa w ust.1.

3.

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwoáane w terminie okreĞlonym w ust. 2
akcjonariusz Skarb PaĔstwa uzyskuje prawo do zwoáania Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 354
§ 1 Kodeksu spóáek handlowych.

4.

Odwoáanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek
uprawnionych podmiotów umieszczono okreĞlone sprawy lub które zwoáane zostaáo na wniosek
uprawnionych podmiotów moĪliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach termin
odbycia Walnego Zgromadzenia moĪe byü odwoáany, jeĪeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne
przeszkody (siáa wyĪsza) lub stanie siĊ oczywiĞcie bezprzedmiotowe. Odwoáanie nastĊpuje w taki sam
sposób, jak zwoáanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spóáki i dla
akcjonariuszy, w kaĪdym razie nie póĨniej niĪ na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym
terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia nastĊpuje w tym samym trybie, co jego
odwoáanie, choüby proponowany porządek obrad nie ulegaá zmianie.

5.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady,
a w razie nieobecnoĞci tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. NastĊpnie,
z zastrzeĪeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spóáek handlowych, spoĞród osób uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera siĊ Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 30

Walne Zgromadzenia odbywają siĊ w Warszawie lub w siedzibie Spóáki.
§ 31
1.

Skarb PaĔstwa, tak dáugo, jak pozostaje akcjonariuszem Spóáki, niezaleĪnie od udziaáu w kapitale
zakáadowym, moĪe Īądaü stosownie do art. 400 § 2 Kodeksu spóáek handlowych zwoáania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieĪ umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku
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obrad najbliĪszego Walnego
 Zgromadzenia. Skarb PaĔstwa skáada takie Īądanie na piĞmie Zarządowi,
najpóĨniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

2.

JeĪeli Īądanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie záoĪone po ogáoszeniu o zwoáaniu Walnego
Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwoáanie kolejnego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
§ 32

1.

Z zastrzeĪeniem odmiennych postanowieĔ Kodeksu spóáek handlowych oraz postanowieĔ ust. 2,
uchwaáy Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów.

2.

Uchwaáy dotyczące nastĊpujących spraw mogą byü podjĊte jeĪeli na Walnym Zgromadzeniu
reprezentowana jest co najmniej poáowa kapitaáu zakáadowego Spóáki i wymagają wiĊkszoĞci czterech
piątych gáosów w sytuacji, kiedy Skarb PaĔstwa przestanie posiadaü w kapitale zakáadowym powyĪej
50%:
1)

rozwiązanie Spóáki,

2)

przeniesienie siedziby Spóáki za granicĊ,

3)

zmiana przedmiotu przedsiĊbiorstwa Spóáki ograniczająca moĪliwoĞü prowadzenia przez
SpóákĊ dziaáalnoĞci w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1-4 powyĪej,

4)

zbycie i wydzierĪawienie przedsiĊbiorstwa Spóáki lub jego zorganizowanej czĊĞci,
przedmiotem której jest dziaáalnoĞü, o której mowa w § 5 pkt 1-4 powyĪej, oraz ustanowienie
na przedsiĊbiorstwie Spóáki lub takiej jego zorganizowanej czĊĞci ograniczonego prawa
rzeczowego,

3.

5)

poáączenie Spóáki poprzez przeniesienie caáego jej majątku na inną spóákĊ,

6)

podziaá Spóáki,

7)

uprzywilejowanie akcji,

8)

utworzenie spóáki europejskiej, przeksztaácenie w taka spóákĊ lub przystąpienie do niej,

9)

zmiana niniejszego § 32 Statutu.

Jedna akcja daje jeden gáos na Walnym Zgromadzeniu.
§ 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami okreĞlonymi w bezwzglĊdnie obowiązujących
przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu, naleĪą:
1)

powoáywanie i odwoáywanie czáonków Rady Nadzorczej, z zastrzeĪeniem § 24 ust. 1 powyĪej,

2)

uchwalanie

regulaminu

Walnego

Zgromadzenia

okreĞlającego

szczegóáowe

zasady

prowadzenia obrad i podejmowania uchwaá,
3)

emisja obligacji zamiennych lub wymiennych oraz innych instrumentów uprawniających
do nabycia albo objĊcia akcji Spóáki.
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§ 34

Wnioski w sprawach wskazanych w § 33 ust. 1, w przypadku wnoszenia ich przez Zarząd, powinny byü
wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadku wniosków wnoszonych przez
RadĊ Nadzorczą, Rada Nadzorcza sporządza ich uzasadnienie. W przypadku wniosków zgáoszonych przez inne
podmioty bez uzasadnienia, Zarząd i Rada Nadzorcza sporządzają pisemną opiniĊ. Opinii Rady Nadzorczej nie
wymagają wnioski dotyczące czáonków Rady Nadzorczej, w szczególnoĞci w sprawach, o których mowa w § 33
ust. 1 pkt 1.
§ 35
Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomoĞci, uĪytkowania wieczystego lub
udziaáu w nieruchomoĞci tj. czynnoĞci okreĞlone w art. 393 pkt 4 Kodeksu spóáek handlowych.
§ 36
Tak dáugo jak Skarb PaĔstwa posiada ponad poáowĊ ogólnej liczby akcji Spóáki, zgody Walnego Zgromadzenia
wymagają czynnoĞci, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji, z wyjątkiem:
1)

czynnoĞci, na dokonanie których Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza
taką zgodĊ wyraziáa,

2)

czynnoĞci innych, niĪ okreĞlone w pkt. 1) powyĪej, jeĪeli czynnoĞci te polegają na:
a)

zawiązaniu lub przystąpieniu przez SpóákĊ do innej spóáki na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, jeĪeli cena nabycia lub objĊcia udziaáu (udziaáów) lub akcji
lub wkáadu na poczet udziaáu w spóáce osobowej nie przekracza 5.000.000 EUR,

b)

obejmowaniu albo nabywaniu akcji (udziaáów) gdy ich wartoĞü nominalna nie
przekracza 5.000.000 EUR,

c)

zbywaniu lub obciąĪaniu nabytych lub objĊtych akcji (udziaáów) innej spóáki, jeĪeli
ich wartoĞü nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,

d)

nabywaniu akcji (udziaáów) za wierzytelnoĞci Spóáki w ramach postĊpowaĔ
ugodowych, naprawczych lub upadáoĞciowych.

VI.

GOSPODARKA SPÓàKI
§ 37

1.

Rokiem obrotowym Spóáki jest rok kalendarzowy.

2.

RachunkowoĞü Spóáki jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz przyjĊtymi przez Zarząd
zasadami rachunkowoĞci.
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§ 38

Spóáka tworzy nastĊpujące kapitaáy i fundusze:
1)

kapitaá zakáadowy,

2)

kapitaá zapasowy,

3)

kapitaá z aktualizacji wyceny,

4)

pozostaáe kapitaáy rezerwowe,

5)

zakáadowy fundusz ĞwiadczeĔ socjalnych.

Spóáka moĪe tworzyü i znosiü uchwaáą Walnego Zgromadzenia, inne kapitaáy na pokrycie szczególnych
strat lub wydatków.
§ 39

Z zachowaniem przepisów prawa Zarząd Spóáki, za zgodą Rady Nadzorczej, moĪe wypáacaü akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
VII.

POSTANOWIENIA KOēCOWE
§ 40

1.

Teksty ogáoszeĔ publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym winny byü wywieszane
w siedzibie Zarządu Spóáki, w miejscu dostĊpnym dla wszystkich.

2.

Wszelkie kwoty wskazane w Statucie są kwotami netto.

3.

Ilekroü w Statucie jest mowa o danej kwocie wyraĪonej w EUR, naleĪy przez to rozumieü
równowartoĞü tej kwoty wyraĪoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o Ğredni kurs waluty
polskiej do EUR, ogáaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu wystąpienia o zgodĊ wáaĞciwego
organu Spóáki lub powziĊcia uchwaáy przez wáaĞciwy organ Spóáki upowaĪniony do podjĊcia decyzji.

4.

Ilekroü w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” naleĪy przez to rozumieü podmiot powiązany
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 paĨdziernika 2005 r. w sprawie informacji
bieĪących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoĞciowych.

5.

Ilekroü w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce ZaleĪnej” naleĪy przez to rozumieü jednostkĊ
zaleĪną od Spóáki, w której wartoĞü ksiĊgowa udziaáu Spóáki wykazana w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym Spóáki jest wyĪsza niĪ 10% (dziesiĊü procent) kapitaáów wáasnych Spóáki.

6.

Ilekroü w Statucie jest mowa o ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji naleĪy przez to rozumieü
ustawĊ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji z póĨniejszymi zmianami.
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ZAàĄCZNIK II
UCHWAàY

Uchwaáa nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóáki pod firmą:
ENEA Spóáka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego z wyáączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu
W związku ze zmianą struktury planowanej oferty 149.237.382 nowoemitowanych akcji serii C spóáki ENEA
S.A. o wartoĞci nominalnej 1 záoty kaĪda oraz powziĊciem przez Zgromadzenie uchwaáy nr 1 zamieszczonej
powyĪej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dziaáając na podstawie art. 398 Kodeksu spóáek handlowych,
uchwala co nastĊpuje:
§1
1.

PodwyĪsza siĊ kapitaá zakáadowy o kwotĊ nie wyĪszą niĪ 149.237.382 zá (sáownie: sto czterdzieĞci
dziewiĊü milionów dwieĞcie trzydzieĞci siedem tysiĊcy trzysta osiemdziesiąt dwa záote) poprzez emisjĊ
nie wiĊcej niĪ 149.237.382 (sáownie: stu czterdziestu dziewiĊciu milionów dwustu trzydziestu siedmiu
tysiĊcy trzystu osiemdziesiĊciu dwóch) akcji zwykáych na okaziciela serii C, o wartoĞci nominalnej 1 zá
(sáownie: jeden záoty) kaĪda (dalej „Akcje Serii C”).

2.

Akcje Serii C bĊdą uczestniczyü w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.

3.

Akcje Serii C mogą byü opáacone wyáącznie wkáadami pieniĊĪnymi.

4.

W interesie Spóáki pozbawia siĊ dotychczasowych akcjonariuszy w caáoĞci prawa poboru Akcji Serii C.
Przyjmuje siĊ do wiadomoĞci pisemną opiniĊ Zarządu z dnia 6 maja 2008 roku uzasadniającą powody
pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.

5.

Akcje Serii C zostaną zaoferowane polskim inwestorom detalicznym, polskim i zagranicznym
inwestorom branĪowym oraz pozostaáym polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym,
w drodze oferty publicznej na terenie Polski w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spóákach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
§2

1.

UpowaĪnia siĊ Zarząd do podjĊcia wszelkich czynnoĞci związanych z podwyĪszeniem kapitaáu
zakáadowego oraz do okreĞlenia szczegóáowych warunków subskrypcji i przydziaáu Akcji Serii C,
w tym do:
a.

ustalenia przedziaáu cenowego lub ceny minimalnej dla wszystkich lub niektórych transz Akcji
Serii C;
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b.

ustalenia ceny emisyjnej
albo cen emisyjnych, w tym ewentualnie odrĊbnych cen emisyjnych

dla inwestorów detalicznych, inwestorów branĪowych oraz pozostaáych inwestorów
instytucjonalnych, w szczególnoĞci poprzez wprowadzenie dyskonta lub dyskont dla
inwestorów detalicznych w wysokoĞci nie wiĊkszej niĪ 5% w stosunku do ceny emisyjnej
akcji obejmowanych przez inwestorów instytucjonalnych, innych niĪ inwestorzy branĪowi,
z zastrzeĪeniem, Īe cena emisyjna dla inwestorów branĪowych nie bĊdzie niĪsza niĪ cena
emisyjna dla inwestorów instytucjonalnych, innych niĪ inwestorzy branĪowi;

c.

okreĞlenia terminu otwarcia i zamkniĊcia subskrypcji Akcji Serii C;

d.

zasad dystrybucji, w tym ewentualnych zachĊt dla inwestorów detalicznych, zasad podziaáu
Akcji Serii C na transze, warunków przyjmowania zapisów na akcje, zasad przydziaáu
(w tym zasad przydziaáu znacznych pakietów akcji inwestorom branĪowym) oraz zasad
dokonywania przesuniĊü miĊdzy transzami;

e.

zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii C w jednej lub
wiĊcej transzach, w tym umowy lub umów o subemisjĊ usáugową lub inwestycyjną;

2.

UpowaĪnia siĊ Zarząd Spóáki do podjĊcia wszelkich niezbĊdnych czynnoĞci w celu zaoferowania Akcji
Serii C w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym do wystąpienia
do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie stosownego prospektu emisyjnego.

3.

Ponadto upowaĪnia siĊ Zarząd Spóáki do podjĊcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty
Akcji Serii C albo o jej zawieszeniu w kaĪdym czasie, z tym zastrzeĪeniem, Īe odstąpienie od
przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów bĊdzie mogáo
nastąpiü tylko z waĪnych powodów.

4.

Przed zamkniĊciem subskrypcji na Akcje Serii C, Walne Zgromadzenie moĪe, na wniosek Zarządu
Spóáki, podjąü uchwaáĊ o zmniejszeniu wysokoĞci podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego oraz liczby
oferowanych Akcji Serii C, w drodze odpowiedniej zmiany niniejszej uchwaáy.
§3

1.

W związku z podwyĪszeniem kapitaáu zakáadowego Spóáki § 6 Statutu Spóáki w brzmieniu:
„Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi 337.626.428 záotych (sáownie: trzysta trzydzieĞci siedem milionów
szeĞüset dwadzieĞcia szeĞü tysiĊcy czterysta dwadzieĞcia osiem) záotych i dzieli siĊ na 337.626.428
(sáownie: trzysta trzydzieĞci siedem milionów szeĞüset dwadzieĞcia szeĞü tysiĊcy czterysta dwadzieĞcia
osiem) akcji o wartoĞci nominalnej 1 záoty (sáownie: jeden záoty) kaĪda, w tym:
1)

295.987.473 (sáownie: dwieĞcie dziewiĊüdziesiąt piĊü milionów dziewiĊüset osiemdziesiąt
siedem tysiĊcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykáe imienne serii „A”,

2)

41.638.955 (sáownie: czterdzieĞci jeden milionów szeĞüset trzydzieĞci osiem tysiĊcy
dziewiĊüset piĊüdziesiąt piĊü) akcji zwykáych imiennych serii „B”.

zmienia siĊ w taki sposób, Īe otrzymuje on nastĊpujące brzmienie:
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„Kapitaá zakáadowy Spóáki
 wynosi do 486.863.810 zá (sáownie: czterystu osiemdziesiĊciu szeĞciu
milionów oĞmiuset szeĞüdziesiĊciu trzech tysiĊcy oĞmiuset dziesiĊciu záotych) i dzieli siĊ na nie wiĊcej
niĪ 486.863.810 (sáownie: czterysta osiemdziesiąt szeĞü milionów osiemset szeĞüdziesiąt trzy tysiące
osiemset dziesiĊü) akcji o wartoĞci nominalnej 1 zá (sáownie: jeden záoty) kaĪda, w tym:
1)

295.987.473 (sáownie: dwieĞcie dziewiĊüdziesiąt piĊü milionów dziewiĊüset osiemdziesiąt
siedem tysiĊcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykáe imienne serii „A”,

2)

41.638.955 (sáownie: czterdzieĞci jeden milionów szeĞüset trzydzieĞci osiem tysiĊcy
dziewiĊüset piĊüdziesiąt piĊü) akcji zwykáych imiennych serii „B”,

3)

nie wiĊcej niĪ 149.237.382 (sáownie: sto czterdzieĞci dziewiĊü milionów dwieĞcie trzydzieĞci
siedem tysiĊcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykáe na okaziciela serii „C”. ”

2.

Ostateczną wysokoĞü objĊtego kapitaáu oraz treĞü § 6 Statutu Spóáki w granicach niniejszej uchwaáy
okreĞli Zarząd na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spóáek handlowych.
§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dziaáając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóáek handlowych upowaĪnia
RadĊ Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spóáki uwzglĊdniającego zmiany
wprowadzone niniejszą uchwaáą.
§5
Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem powziĊcia.

Uchwaáa nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóáki pod firmą:
ENEA Spóáka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie ubiegania siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku
regulowanym, dematerializacji akcji i praw do akcji oraz upowaĪnienia do zawarcia umowy z Krajowym
Depozytem Papierów WartoĞciowych S.A.
W związku ze zmianą struktury planowanej oferty 149.237.382 nowoemitowanych akcji serii C spóáki ENEA
S.A. o wartoĞci nominalnej 1 záoty kaĪda oraz powziĊciem przez Zgromadzenie uchwaáy nr 2 zamieszczonej
powyĪej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dziaáając na podstawie art. 398 Kodeksu spóáek handlowych,
uchwala co nastĊpuje:
§1
1.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak równieĪ w związku z podjĊciem
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwaáy nr 3 w sprawie podwyĪszenia kapitaáu
zakáadowego z wyáączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany
Statutu, niniejszym postanawia siĊ o ubieganiu siĊ o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu
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na rynku regulowanym Gieády
Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A. („GPW”) z zastrzeĪeniem

speánienia warunków przewidzianych w odpowiednich regulacjach GPW.
a.

295.987.473

(sáownie:

dwustu

dziewiĊüdziesiĊciu

piĊciu

milionów

dziewiĊciuset

osiemdziesiĊciu siedmiu tysiĊcy czterystu siedemdziesiĊciu trzech) akcji serii A, kaĪda
o wartoĞci nominalnej 1 zá (sáownie: jeden záoty) („Akcje Serii A”),
b.

41.638.955 (sáownie: czterdziestu jeden milionów szeĞciuset trzydziestu oĞmiu tysiĊcy
dziewiĊciuset piĊüdziesiĊciu piĊciu) akcji serii B, kaĪda o wartoĞci nominalnej 1 zá (sáownie:
jeden záoty) („Akcje Serii B”),

c.

nie wiĊcej niĪ 149.237.382 (sáownie: sto czterdzieĞci dziewiĊü milionów dwieĞcie trzydzieĞci
siedem tysiĊcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykáe na okaziciela serii C, o wartoĞci
nominalnej 1 zá (sáownie: jeden záoty) kaĪda („Akcje Serii C”), oraz

d.

d) praw do Akcji Serii C.

jak równieĪ o upowaĪnieniu Zarządu do podjĊcia wszelkich niezbĊdnych czynnoĞci z tym związanych,
z tym zastrzeĪeniem, Īe dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Gieády
Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A. Akcji Serii B oraz dokonanie innych czynnoĞci z tym
związanych nastąpi po wygaĞniĊciu ustawowych ograniczeĔ zbywalnoĞci Akcji Serii B i ich zamianie
na akcje na okaziciela.
2.

Postanawia siĊ o dematerializacji Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C
oraz dziaáając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi, upowaĪnia siĊ Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoĞciowych
S.A. umowy o rejestracjĊ Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C oraz
podjĊcia wszelkich innych niezbĊdnych czynnoĞci związanych z ich dematerializacją, z tym
zastrzeĪeniem, Īe dematerializacja Akcji Serii B oraz inne czynnoĞci związane z ich dematerializacją,
w tym zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoĞciowych S.A. o rejestracjĊ Akcji
Serii B, nastąpi po wygaĞniĊciu ustawowych ograniczeĔ zbywalnoĞci Akcji Serii B i ich zamianie
na akcje na okaziciela.
§2

W celu umoĪliwienia dokonywania dziaáaĔ stabilizacyjnych na rynku regulowanym Gieády Papierów
WartoĞciowych w Warszawie S.A. w stosunku do akcji Spóáki lub praw do Akcji Serii C, upowaĪnia siĊ Zarząd
do nabycia w celu umorzenia Akcji Serii C lub praw do Akcji Serii C w áącznej liczbie nie wiĊkszej niĪ 15%
Akcji Serii C, które zostaną ostatecznie przydzielone inwestorom innym niĪ inwestorzy branĪowi, od podmiotu,
który bĊdzie dokonywaá dziaáaĔ stabilizacyjnych, za cenĊ nie wyĪszą niĪ cena emisyjna Akcji Serii C. Nabycie
takie bĊdzie mogáo nastąpiü przez okres 30 (trzydziestu) dni od dnia pierwszego notowania praw do Akcji Serii
C.
§3
Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem powziĊcia.
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