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1. Śródroczny skrócony jednostkowy bilans 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku 

AKTYWA 

Noty 30.06.2016 31.12.2015

I . Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 318 305 1 433 343

Rzeczowe aktywa trwałe 2.5 2 132 2 708

Wartości niematerialne 728 886

Nieruchomości inwestycyjne 2.9 228 2 312

Aktywa finansowe 2.9 1 298 863 1 413 785

Należności długoterminowe 2 798 2 941

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 546 10 697

Rozliczenia międzyokresowe 10 14

I I . Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 181 656 102 167

Zapasy 2.6 10 362 12 043

Należności z tytułu dostaw i usług 18 921 23 879

Pozostałe należności krótkoterminowe 1 067 666

Rozliczenia międzyokresowe 5 173 5 654

Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 445 18 508

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.3 126 688 41 417

A k t y w a  r a z e m 1 499 961 1 535 510
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PASYWA 

Noty 30.06.2016 31.12.2015

I . Kapitał własny 1 183 932 1 241 731

Kapitał zakładowy 90 887 90 887

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 765 438 786 134

Kapitał rezerwowy z wyceny opcji 13 207 13 207

Pozostałe kapitały rezerwowe 349 478 372 199

Strata netto (35 078) (20 696)

I I . Zobowiązania długoterminowe 1 488 2 890

Kredyty bankowe i pożyczki 2.8 1 000 1 000

Rezerwy 2.7 21 1 187

Pozostałe zobowiązania 467 703

I I I . Zobowiązania krótkoterminowe 314 541 290 889

Kredyty bankowe i pożyczki 2.9 283 952 274 366

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.9 472 768

Pozostałe zobowiązania 2.9 24 448 4 496

Rezerwy 2.7 949 1 938

Rozliczenia międzyokresowe 2.9 4 720 9 321

P a s y w a  r a z e m 1 499 961 1 535 510  
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Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat 

Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku 

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Przychody ze sprzedaży 13 674 13 379 7 612 7 022

Koszt własny sprzedaży (11 720) (11 457) (6 659) (6 509)

Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży 1 954 1 922 953 513

Pozostałe przychody operacyjne 1 954 157 1 845 131

Koszty ogólnego zarządu (3 736) (6 183) (590) (2 511)

Pozostałe koszty operacyjne (2 787) (627) (2 793) (67)

Przychody finansowe 18 125 3 839 16 937 1 695

w tym dywidenda 12 440 - 12 440 -

Koszty finansowe (53 437) (10 307) (48 579) (5 174)

Strata brutto (37 927) (11 199) (32 227) (5 413)

Podatek dochodowy 2.4 2 849 2 081 1 993 1 099

Strata netto (35 078) (9 118) (30 234) (4 314)

Zysk (Strata) na jedną akcję:

– podstawowy z zysku (straty) za okres sprawozdawczy -0,77 -0,20 -0,67 -0,09

– rozwodniony z zysku (straty) za okres sprawozdawczy -0,77 -0,20 -0,67 -0,09

Za okres 6 miesięcy zakończony
Noty

Za okres 3 miesięcy zakończony
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z innych całkowitych 
dochodów 

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku 

 

niebadany niebadany

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Zysk/(strata) netto za okres (35 078) (9 118) (30 234) (4 314)
Inne całkowite dochody netto - - - -

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (35 078) (9 118) (30 234) (4 314)

Za okres 6 miesięcy zakończony Za okres 3 miesięcy zakończony
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Śródroczne skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku 

Kapitał 

zakładowy

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 

nominalnej

Kapitał rezerwowy z 

wyceny opcji

Pozostałe kapitały 

rezerwowe
Zyski zatrzymane Strata netto

Kapitał własny 

ogółem

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 90 887 786 134 13 207 372 199 (20 696) - 1 241 731

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - (35 078) (35 078)

Podział wyniku finansowego - (20 696) - - 20 696 - -

Wypłata dywidendy - - - (22 721) - - (22 721)

Na dzień 30 czerwca 2016 90 887 765 438 13 207 349 478 - (35 078) 1 183 932  

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku 

Kapitał 

zakładowy

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 

nominalnej

Kapitał rezerwowy z 

wyceny opcji

Pozostałe kapitały 

rezerwowe
Zyski zatrzymane Strata netto

Kapitał własny 

ogółem

Na dzień 1 stycznia 2015 roku 90 887 802 909 13 207 372 199 (16 091) - 1 263 111

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy

Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - (9 118) (9 118)

Emisja akcji - (684) - - - - (684)

Podział wyniku finansowego - (16 091) - - 16 091 - -

Na dzień 30 czerwca 2015 roku 90 887 786 134 13 207 372 199 - (9 118) 1 253 309
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres 6 miesięcy zakończony  

30.06.2016 30.06.2015

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I .Strata brutto (37 927) (11 199)

II .Korekty razem 36 208 13 273

Amortyzacja 844 862

Straty z tytułu różnic kursowych (2) -

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (3 632) 8 871

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 41 517 261

Zmiana stanu rezerw (2 155) (104)

Zmiana stanu zapasów 1 681 -

Zmiana stanu należności 4 700 5 706

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów (2 629) (516)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (4 116) (1 807)

I I I .Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-I I ) (1 719) 2 074

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I . Wpływy 100 365 10 376

1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 1 514 -

2. Z aktywów finansowych, w tym: 98 851 8 529

 - zbycie aktywów finansowych 3 921 -

 - dywidendy i udziały w zyskach 12 440 -

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 7 960

 - odsetki - 31

 - inne wpływy z aktywów finansowych 2.9 e 82 490 538

3. Inne wpływy inwestycyjne - 1 847

I I .Wydatki 12 707 163 989

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 349 37

2. Na aktywa finansowe, w tym: 12 358 163 952

 - nabycie aktywów finansowych 12 041 157 331

 - udzielone pożyczki długoterminowe 317 6 621

I I I .Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-I I ) 87 658 (153 613)

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.Wpływy - -

I I .Wydatki 671 262

1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 671 262

I I I .Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(I-I I ) (671) (262)

D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.I I I+/-B.I I I+/-C.I I I ) 85 268 (151 801)

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 85 271 (151 801)

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 -

F.Środki pieniężne na początek okresu 41 417 216 447

G.Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- E), w tym: 126 688 64 646

 - o ograniczonej możliwości dysponowania 77 50

Noty
Za okres 6 miesięcy zakończony
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2. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

2.1 Zasady (polityki) rachunkowości  

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30 czerwca 2016 
roku jest zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.  

Zasady (polityki) rachunkowości i metody obliczeniowe zastosowane do sporządzenia 
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy 
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 
roku. 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku aktywa obrotowe są niższe od zobowiązań krótkoterminowych. W 
związku z tym, że na saldzie zobowiązań krótkoterminowych znajdują się głównie pożyczki od 
jednostek powiązanych, Spółka nie identyfikuje ryzyka związanego z utratą płynności. W 
przypadku problemów ze spłatą pożyczki w dniu wymagalności, Spółka - jako 100% właściciel 
jednostek będących pożyczkodawcami - ma możliwość wydłużenia terminu płatności o kolejne 12 
miesięcy. 

Zastosowane nowe i zmienione standardy i interpretacje: 

W niniejszym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy 
następujące nowe i zmienione standardy i interpretacje, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 
roku:  

a) Plany określonych świadczeń: Składki pracowników – Zmiany do MSR 19 

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” zostały opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w listopadzie 2013 r. Zmiany pozwalają na 
rozpoznawanie składek wnoszonych przez pracowników jako zmniejszenie kosztów zatrudnienia 
w okresie, w którym praca jest wykonywana przez pracownika, zamiast przypisywać składki do 
okresów pracy, jeżeli kwota składki pracownika jest niezależna od stażu pracy.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

b) Roczne zmiany MSSF 2010-2012  

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w grudniu 2013 r. “Roczne 
zmiany MSSF 2010-2012”, które zmieniają 7 standardów. Poprawki zawierają zmiany w 
prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

c) Zmiany do MSR 16 i MSR 41 dot. upraw roślinnych 

Zmiany wymagają ujmowania określonych roślin produkcyjnych, takich jak winorośle, drzewa 
kauczukowe czy palmy oleiste (tj. które dają plony przez wiele lat i nie są przeznaczone na 
sprzedaż w postaci sadzonek ani do zbioru w czasie żniw) zgodnie z wymogami MSR 16 
„Rzeczowe aktywa trwałe”, ponieważ ich uprawa jest analogiczna do produkcji. W rezultacie 
zmiany te włączają takie rośliny w zakres MSR 16 a nie MSR 41. Płody z tych roślin nadal 
pozostają w zakresie MSR 41.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe 

d) Zmiany do MSSF 11 dot. nabycia udziału we wspólnej działalności 

Niniejsza zmiana do MSSF 11 wymaga od inwestora w przypadku, gdy nabywa on udział we 
wspólnej działalności będącej biznesem w rozumieniu definicji zawartej w MSSF 3 stosowania do 
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nabycia swojego udziału zasad dotyczących rachunkowości połączeń biznesów zgodnie z MSSF 
3 oraz zasad wynikających z innych standardów, chyba że są one sprzeczne z wytycznymi 
zawartymi w MSSF 11.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

e) Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dot. Amortyzacji 

Zmiana wyjaśnia, że stosowanie metody amortyzacji bazującej na przychodach nie jest właściwe, 
ponieważ przychody generowane w działalności, która wykorzystuje dane aktywa odzwierciedlają 
również czynniki inne niż konsumpcja korzyści ekonomicznych z danego aktywa.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

f) Roczne zmiany MSSF 2012-2014 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała we wrześniu 2014 r. 
“Roczne zmiany MSSF 2012-2014”, które zmieniają 4 standardy: MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 i 
MSR 34.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

g) Zmiany do MSR 1 

W grudniu 2014 r., w ramach prac związanych z tzw. inicjatywą dotyczącą ujawniania informacji, 
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała poprawkę do MSR 1. Celem 
opublikowanej zmiany jest wyjaśnienie koncepcji istotności oraz wyjaśnienie, że jeżeli jednostka 
uzna, że dane informacje są nieistotne, wówczas nie powinna ich ujawniać nawet, jeżeli takie 
ujawnienie jest co do zasady wymagane przez inny MSSF. W zmienionym MSR 1 wyjaśniono, że 
pozycje prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z wyniku 
i  pozostałych całkowitych dochodów mogą być agregowane bądź dezagregowane w zależności 
od ich istotności. Wprowadzono również dodatkowe wytyczne odnoszące się do prezentacji sum 
częściowych w tych sprawozdaniach.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

h) Zmiany do MSR 27 dot. metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach 
finansowych 

Zmiana MSR 27 umożliwia stosowanie metody praw własności jako jednej z opcjonalnych metod 
ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym.  
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały 
wcześniej zastosowane przez Spółkę 

W niniejszym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o 
wcześniejszym zastosowaniu następujących opublikowanych standardów, interpretacji  lub 
poprawek do istniejących standardów przed ich datą wejścia w życie: 

a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”  

MSSF 9 zastępuje MSR 39. Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2018 r. lub po tej dacie.  
Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów 
finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. 
Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego 
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przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych 
przepływów pieniężnych z tych instrumentów. 
MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących – model 
oczekiwanych strat kredytowych. 
Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została 
przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki 
wymóg prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka 
kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej 
przez wynik finansowy. 
W zakresie rachunkowości zabezpieczeń zmiany miały na celu ściślej dopasować rachunkowość 
zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. 
Grupa zastosuje MSSF 9 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. 
Nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu tej zmiany na jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Spółki. 
Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie 
został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 
 

b) MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” 

Standard ten pozwala jednostkom, które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF 
po raz pierwszy (z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), do ujmowania kwot wynikających z 
działalności o regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami 
rachunkowości. Dla poprawienia porównywalności z jednostkami które stosują już MSSF i nie 
wykazują takich kwot, zgodnie z opublikowanym MSSF 14 kwoty wynikające z działalności o 
regulowanych cenach, powinny podlegać prezentacji w odrębnej pozycji zarówno w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej jak i w rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z innych 
całkowitych dochodów. 
Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie 
został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 
 

c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 28 maja 2014 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie.  
Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą wszystkich umów skutkujących przychodami. 
Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w momencie transferu 
towarów lub usług na rzecz klienta, w wysokości ceny transakcyjnej. Wszelkie towary lub usługi 
sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w ramach pakietu, należy ujmować 
oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady 
alokować do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość przychodu jest 
zmienna, zgodnie z nowym standardem kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, o ile istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku 
przeszacowania wartości. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i 
zabezpieczenia kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres 
konsumowania korzyści z tego kontraktu. 
Spółka zastosuje MSSF 15 od 1 stycznia 2017 r. 
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, MSSF 15 nie 
został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 
 

d) Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy 
inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami 

Zmiany rozwiązują problem aktualnej niespójności pomiędzy MSSF 10 a MSR 28. Ujęcie 
księgowe zależy od tego, czy aktywa niepieniężne sprzedane lub wniesione do jednostki 
stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia stanowią „biznes” (ang. business). 
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W przypadku, gdy aktywa niepieniężne stanowią „biznes”, inwestor wykaże pełny zysk lub stratę 
na transakcji. Jeżeli zaś aktywa nie spełniają definicji biznesu, inwestor ujmuje zysk lub stratę z 
wyłączeniem części stanowiącej udziały innych inwestorów.  
Zmiany zostały opublikowane 11 września 2014 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z 1 stycznia 2016 r. 
Spółka zastosuje zmianę od 1 stycznia 2016 r. 
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego  jednostkowego } sprawozdania finansowego, zmiana ta nie 
zostały jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
 

e) Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 dot. wyłączenia z konsolidacji jednostek 
inwestycyjnych  

18 grudnia 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała tzw. 
poprawkę o ograniczonym zakresie. Poprawka do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 opublikowana 
pt. Jednostki inwestycyjne: wyłączenia z konsolidacji precyzuje wymagania dotyczące jednostek 
inwestycyjnych oraz wprowadza pewne ułatwienia. 
Standard wyjaśnia, że jednostka powinna wyceniać w wartości godziwej przez wynik finansowy 
wszystkie swoje jednostki zależne, które są jednostkami inwestycyjnymi. Ponadto 
doprecyzowano, że zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
jeżeli jednostka dominująca wyższego stopnia sporządza dostępne publicznie sprawozdania 
finansowe dotyczy niezależenie od tego czy jednostki zależne są konsolidowane czy też 
wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 10 w sprawozdaniu 
jednostki dominującej najwyższego lub wyższego szczebla. Zmiany obowiązują dla okresów 
rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2016 r. 
Spółka zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2016 r. 
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, Poprawki do 
MSSF nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię. 

f) MSSF 16 „Leasing” 

MSSF 16 „Leasing” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości 13 stycznia 2016 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2019 r. lub po tej dacie.  
 
Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących 
leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do 
użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi 
klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden 
model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie zobowiązany 
ująć: (a) aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 
miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz (b) amortyzację 
leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w sprawozdaniu z 
wyników  
MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego 
leasingu przez leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację 
w podziale na leasing operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie 
księgowe. 
Spółka zastosuje MSSF 16 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. 
Nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu tej zmiany na jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Spółki. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Unię Europejską. 
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g) Zmiany do MSR 12 dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od 
niezrealizowanych strat 

Zmiana do MSR 12 wyjaśnia wymogi dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od 
niezrealizowanych strat związanych z instrumentami dłużnymi. Jednostka będzie zobligowana 
ująć aktywa z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat, w sytuacji gdy są one 
rezultatem dyskontowania przepływów pieniężnych związanych z instrumentem dłużnym z 
zastosowaniem rynkowej stopy procentowej; także wówczas, gdy zamierza utrzymywać dane 
instrumenty dłużne do terminu wymagalności, a w momencie otrzymania kwoty nominalnej nie 
będzie obowiązku zapłaty podatków. Korzyści ekonomiczne odzwierciedlone w aktywie z tytułu 
podatku odroczonego wynikają z możliwości uzyskania przez posiadacza ww. instrumentów 
przyszłych zysków (odwracając efekt dyskontowania) bez konieczności zapłaty podatków.  
Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2017 r. lub po 
tej dacie. 
Spółka zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2017 r. 
Nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu tej zmiany na jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Spółki. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Unię Europejską. 

h) Zmiany do MSR 7: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji 

Zmiana do MSR 7 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 
2017 r. lub po tej dacie. Jednostki będą zobowiązane ujawnić uzgodnienie zmian w 
zobowiązaniach wynikających z działalności finansowej.  
Spółka zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2017 r. 
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Unię Europejską. 

i) Objaśnienia do MSSF 15 

Objaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” zostały opublikowane 12 kwietnia 2016 
r. i mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych po 1 stycznia 2018 r.  
Objaśnienia dostarczają dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących głównych założeń 
przyjętych w MSSF 15, m.in. na temat identyfikacji osobnych obowiązków, ustalenia czy 
jednostka pełni rolę pośrednika (agenta), czy też jest głównym dostawcą dóbr i usług (principal) 
oraz sposobu ewidencji przychodów z tytułu licencji.  
Oprócz dodatkowych objaśnień, wprowadzono także zwolnienia i uproszczenia dla jednostek 
stosujących nowy standard po raz pierwszy.  
Spółka zastosuje Objaśnienia do MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. 
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, MSSF 15 nie został jeszcze 
zatwierdzony przez Unię Europejską. 

 

j) Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach 

Zmiana do MSSF 2 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 
2018 r. lub po tej dacie. Zmiana wprowadza m.in. wytyczne w zakresie wyceny w wartości 
godziwej zobowiązania z tytułu transakcji opartych na akcjach rozliczanych w środkach 
pieniężnych, wytyczne dotyczące zmiany klasyfikacji z transakcji opartych na akcjach 
rozliczanych w środkach pieniężnych na transakcje oparte na akcjach rozliczane w instrumentach 
kapitałowych, a także wytyczne na temat ujęcia zobowiązania podatkowego pracownika z tytułu 
transakcji opartych na akcjach. 
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Spółka zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2018 r. 
Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania powyższa zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Unię Europejską. 

2.2 Sezonowość i cykliczność działalności 

W działalności Polenergia S.A. sezonowość i cykliczność nie ma istotnego wpływu na wyniki 
generowane przez Spółkę. 

2.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

30.06.2016 31.12.2015

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: 126 688 41 417

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 126 688 41 417

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 126 688 41 417  

2.4 Podatek dochodowy 

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

(2 849) (2 081) (1 993) (1 099)

(2 849) (2 081) (1 993) (1 099)

(2 849) (2 081) (1 993) (1 099)

Za okres 3 miesięcy zakończony

Odroczony podatek dochodowy

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych

Obciążenie podatkowe wykazane w  rachunku zysków i strat

Za okres 6 miesięcy zakończony

 

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed 

opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej z podatkiem dochodowym 

liczonym według efektywnej stawki podatkowej:

30.06.2016 30.06.2015

Obciążenie z tytułu podatku w rachunku zysków i strat, w tym:
(2 849) (2 081)

Podatek odroczony (2 849) (2 081)

  

Strata brutto przed opodatkowaniem (37 927) (11 199)

Obciążenie podatkowe od wyniku brutto według stawki podatkowej 19%  (2015: 19% ) (7 206) (2 128)

Podatek bieżący spółek komandytowych 213 (39)

Podatek odroczony (zmiana) spółek komandytowych (56) (421)

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: (6 878) (388)

- pozostałe różnice trwałe (6 671) (388)

- korekta podatku odroczonego (207) -

Przychody nie będące podstawą do opodatkowania: 2 364 25

- dywidendy 2 364 -

- inne - 25

Podatek wg efektywnej stawki podatkowej (2 849) (2 081)

Za okres 6 miesięcy zakończony

 

2.5 Rzeczowe aktywa trwałe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa 
trwałe o wartości 395 tys. złotych ( w roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku: 884 tys. złotych). 
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2.6 Zapasy 

30.06.2016 31.12.2015

- development farm wiatrowych*) 10 362 12 043

Zapasy, razem 10 362 12 043

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 1 681 0

Zapasy brutto, razem 12 043 12 043

*) Cykl operacyjny procesu developmentu może przekraczać okres 12 miesięcy  

2.7 Rezerwy 

30.06.2016 31.12.2015

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21

Rezerwa na rekultywację - 1 166

Razem rezerwy długoterminowe 21 1 187

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12 12

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 937 1 926

Razem rezerwy krótkoterminowe 949 1 938

Stan rezerw na początek okresu 3 125 3 229

utworzenie rezerw - -

rozwiązanie rezerw (2 155) (104)

Stan rezerw na koniec okresu 970 3 125

Rezerwy krótkoterminowe

Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Rezerwy długoterminowe

 

2.8 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku Spółka nie zaciągnęła nowych 
kredytów bankowych. 

Na saldo zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych składa się pożyczka 
otrzymana od Grupy PEP Uprawy Energetyczne Sp. z o.o. 
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2.9 Kwoty mające znaczący wpływ na pozycje aktywów, zobowiązań, kapitał, wynik 
finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych 

a) Długoterminowe aktywa finansowe 

30.06.2016 31.12.2015

- w jednostkach zależnych 1 298 863 1 413 785

- udziały lub akcje w spółkach nie notowanych na giełdzie 1 293 614 1 408 694

- udzielone pożyczki 4 836 4 678

-  gwarancje udzielone spółkom zależnym 413 413

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 298 863 1 413 785  

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku Spółka dokonała podwyższenia 
kapitału oraz otrzymała zwrot dopłat do kapitału w następujących Spółkach: 

Spółka
Podwyższenie 

kapitału

Zwrot dopłat do 

kapitału

konsolidowane * Grupa PEP FW 23 Sp. z o.o.(Solano) - dewelopment farm wiatrowych 32 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 18 Sp. z o.o.(Zonda) - dewelopment farm wiatrowych 35 -

konsolidowane * Polenergia FW Piekło Sp. z o.o.(Bise) - dewelopment farm wiatrowych 850 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 17 Sp. z o.o.(Juron)  - dewelopment farm wiatrowych 400 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 22 Sp. z o.o.(Autan) - dewelopment farm wiatrowych 40 -

konsolidowane * Grupa PEP FW Wierzbnik/Jankowice Sp.z o.o.(Euros)- dewelopment farm wiatrowych 350 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 16 Sp. z  o.o.(Morka)- dewelopment farm wiatrowych 70 -

konsolidowane * Polenergia FW Krzywa Sp. z o.o.(FW19) - dewelopment farm wiatrowych 200 -

konsolidowane * Polenergia FW Szymankowo Sp. z o.o.(Pepino) - dewelopment farm wiatrowych 750 -

konsolidowane * Polenergia FW Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o.(Mistral)- dewelopment farm wiatrowych 1 200 -

konsolidowane * Polenergia FW Mycielin Sp. z o.o. - dewelopment farm wiatrowych 1 592 -

konsolidowane * Polenergia FW Bądecz Sp. z o.o.(Karif) - dewelopment farm wiatrowych 1 550 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 1 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne - 40 807

konsolidowane * Grupa PEP FW 3 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne 4 500 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 4 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne - 18 383

konsolidowane * Grupa PEP FW 6 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne - 22 300

konsolidowane * Polenergia FW Namysłów Sp. z o.o.(FW10) - farmy wiatrowe własne 250 -

konsolidowane * Grupa PEP FW 11 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne 20 -

konsolidowane * Polenergia FW Klukowo Sp. z o.o.(FW12) - farmy wiatrowe własne 150 -

konsolidowane * Polenergia Biomasa Energetyczna Północ Sp. z o.o. - produkcja peletów - 1 000

niekonsolidowane * Polenergia Elektrociepłwnia Zakrzów sp. z o.o. - outsourcing energetyczny 10 -

niekonsolidowane * Grupa PEP Biolektrownia 2 Sp. z o.o. - bioelektrownie własne 10 -

niekonsolidowane * Grupa PEP FW 15 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne 10 -

niekonsolidowane * Grupa PEP Projekty Energetyczne 1 Sp. z o.o. - solary 12 -

niekonsolidowane * Grupa PEP Obrót 2 Sp. z o.o. 10 -

Razem 12 041 82 490  

W dniu 16 czerwca 2016 Spółka sprzedała udziały w spółkach Polenergia Zakrzów Sp. z o.o., 
Sp.k. oraz Polenergia Zakrzów Sp. z o.o. za cenę odpowiednio 3.871 tys. złotych i 50 tys. złotych. 
Spółka sprzedała również środki trwałe związane z projektem Zakrzów za cenę 1.514 tys. złotych. 

W związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych („Ustawa”), Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości aktywów w postaci udziałów w spółkach prowadzących projekty w developmencie, 
tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do 
których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia. Z uwagi na 
zapisy Ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań 
wspomniane projekty nie mogą być dalej kontynuowane. Wartość odpisu z tego tytułu wyniosła 
43.726 tys. złotych 
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b) Zobowiązania krótkoterminowe  

30.06.2016 31.12.2015

- kredyty bankowe i pożyczki 283 952 274 366

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 472 768

- wobec jednostek powiązanych 368 426

- wobec jednostek pozostałych 104 342

- pozostałe zobowiązania 24 448 4 496

 - budżetowe 936 3 565

 - z tytułu dywidend 22 722 -

 - inne zobowiązania finansowe 364 483

 - z tytułu wynagrodzeń 41 135

 - fundusze specjalne 89 17

 - inne 296 296

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 308 872 279 630  

c) Rozliczenia międzyokresowe  

30.06.2016 31.12.2015

- koszty przyszłych premii, wynagrodzeń 3 247 7 481

- koszty usług obcych 797 1 031

- pozostałe 676 809

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe, razem 4 720 9 321  

d) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - inne wpływy inwestycyjne 

30.06.2016 31.12.2015

Zwrot dopłat do kapitału 82 490 2 548

Razem 82 490 2 548  

e) Pożyczki krótkoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku na saldo krótkoterminowych pożyczek w kwocie 283.952 tys. 
złotych składają się pożyczki w ramach Grupy Polenergia S.A. Z tego względu Zarząd Spółki nie 
identyfikuje ryzyka płynności.  

f) Wartość godziwa 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka nie posiadała instrumentów finansowych wycenianych do 
wartości godziwej. 

Wartość godziwa pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych wymienionych poniżej nie różni 
się istotnie od ich wartości bilansowej: 

- należności długoterminowe 

- należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  

- pozostałe aktywa finansowe  
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- środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

- kredyty bankowe i pożyczki  

- pozostałe zobowiązania długoterminowe  

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.  

2.10 Zmiany wartości szacunkowych 

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka dokonała odpisów wartości udziałów szerzej opisanych 
w punkcie 2.9 a. 

2.11 Zmiana danych porównywalnych 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym w danych 
porównywalnych nie dokonano zmian. 

2.12 Informacja o wypłaconych dywidendach 

W dniu 24 marca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło 
dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku 
osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 22.721 tys. złotych poprzez wypłatę 
dywidendy. Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł na jedną akcję, tj. łącznie  22.721 tys. złotych. 

2.13 Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności  

Spółka działając w jednej branży, na jednym specyficznym rynku, działa w jednym segmencie 

operacyjnym. 

2.14 Informacje o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 

Na dzień 31 marca 2016 roku w spółce Grupa PEP Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. zmaterializowały 

się warunki odnośnie poręczenia kwoty rezerwy obsługi długu, a co za tym idzie kwota 

poręczenia na dzień 30 czerwca 2016 wyniosła 6.596 tys. PLN. 

Poręczenie wygasa w dniu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu ww. kredytu. 

 

W dniu 16 lutego 2016 roku mBank wystawił na zlecenie Spółki gwarancję zapłaty przez Spółkę 

Grupa PEP – Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. („FW3”) zobowiązań wynikających z umowy o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na rzecz Energa Operator SA. 

Gwarancja wygasa 15 lutego 2019 roku. 

Kwota gwarancji maleje wraz z rozliczeniem kontraktu i na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 699 

tys. PLN. 
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2.15 Informacje dotyczące znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi 

Przychody 

finansowe

Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy, Spółka komandytowa 237 - - 175

Polenergia Biomasa Energetyczna Północ Sp. z o.o.(GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Północ Spółka z o.o.) 327 - - 234

GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Południe Spółka z o.o. 334 - - 242

GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Wschód Spółka z o.o. 317 - - 268

GRUPA PEP-Bioelektrownia 2 Sp. z o.o., Spółka komandytowa 358 - - 355

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. 633 - - 466

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. 518 - - 548

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. 606 - - 545

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. 457 - - 346

Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Sp. z o.o. (Grupa PEP Farma Wiatrowa 8 Sp. z o.o. ) 346 - - 372

GRUPA PEP-Development Projektów Sp. z o.o. 43 615 606 38

GRUPA PEP-Finansowanie Projektów 1 Sp. z o.o. 43 8 971 - 3

Amon Sp. z o.o. 349 - - 309

Polenergia Farma Wiatrowa Piekło Sp. z o.o. (GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Piekło  Sp. z o.o.) 239 - - 238

Dipol Spółka z o.o. 321 - - 240

Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o (Pepino Sp. z o.o.) 269 - 87 273

Talia Sp. z o.o. 310 - - 270

Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/ Kostomłoty Sp. z o.o (GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty  Sp. z o.o. ) 281 - - 1 749

Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o. (GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Mycielin  Sp. z o.o.) 698 - - 416

Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz Sp. z o.o.(GRUPA PEP-Farma Bądecz  Sp. z o.o.) 286 - - 2 538

Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. 311 - - 161

Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o. 351 - - 354

Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o. 358 - - 355

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. 846 - 70 399

Polenergia Elekrociepłownia Nowa Sarzyna  Sp. z o.o. 555 - - 269

Polenergia Obrót S.A. 410 - - 175

Polenergia Elektrownia Północ Sp. z o.o. 463 - - 3 492

Polenergia Biogaz Sp. z o.o. 56 - - 127

ENS Investment B.V. - - - -

Polenergia Holding S. a r. l. 238 - - 110

Polenergia International S. a r. l. 1 062 - - 841

PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH 416 - - 425

Pozostałe 1 289 - - 1 294
Razem 13 327 9 586 763 17 627

Sprzedaż 

podmiotom 

powiązanym

Koszty 

finansowe

Należności od 

podmiotów 

powiązanych

30.06.2016
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Przychody 

finansowe

Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o., Spółka komandytowa 1 504 - - 2 445

Energopep Sp. z o.o, Sp kom (Interpep Sp. z o.o.) 15 - - 604

Polenergia Biomasa Energetyczna Północ Sp. z o.o.(GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Północ Spółka z o.o.) 150 - - 62

GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Południe Spółka z o.o. 190 - - 98

GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Wschód Spółka z o.o. 212 - - 120

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. 264 - - 231

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. 550 - - 615

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. 338 - - 358

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. 215 - - 254

Polenergia Farma Wiatrowa Wodzisław Sp. z o.o.(GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 7 Sp. z o.o.) 103 - - 104

Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Sp. z o.o.(Grupa PEP Farma Wiatrowa 8 Sp. z o.o. - farmy wiatrowe własne) 713 - - 601

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 13 Sp. z o.o. 115 - - 115

GRUPA PEP-Development Projektów Sp. z o.o. 16 617 - 3

GRUPA PEP-Finansowanie Projektów 1 Sp. z o.o. 17 9 266 - 5

Amon Sp. z o.o. 221 - - 167

Polenergia Farma Wiatrowa Piekło Sp. z o.o. (GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Piekło  Sp. z o.o.) 403 - - 429

Dipol Spółka z o.o. 205 - - 141

Polenergia  Farma Wiatrowa Wierzbnik/ Jankowice Sp. z o.o.(GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Wierzbnik/Jankowiec  Sp. z o.o.) 145 - - 157

Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. (Grupa PEP – Farma Wiatrowa 21 Sp. z o.o) 105 - - 108

GRUPA PEP-Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. (Juron Sp. z o.o.) 100 - - 103

Pepino Sp. z o.o. 112 - - 124

Talia Sp. z o.o. 184 - - 129

Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/ Kostomłoty Sp. z o.o (GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty  Sp. z o.o. ) 152 - - 163

Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o. (GRUPA PEP-Farma Wiatrowa Mycielin  Sp. z o.o.) 916 - - 812

Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz Sp. z o.o.(GRUPA PEP-Farma Bądecz  Sp. z o.o.) 147 - - 156

Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. 356 - - 202

Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o. 509 - - 569

Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o. 533 - - 582

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. 801 - 197 387

Elekrociepłownia Nowa Sarzyna  Sp. z o.o. 555 - - 220

Polenergia Obrót S.A. 442 - - 153

Polenergia Elektrownia Północ Sp. z o.o. 1 097 - - 1 129

Polenergia International S. a r. l. 199 - - 201

PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH 1 190 - 80 1 217

Ciech S.A 237 - - 244

Pozostałe 1 132 - - 771

Razem 14 143 9 883 277 13 779

30.06.2015

Sprzedaż 

podmiotom 

powiązanym

Koszty 

finansowe

Należności od 

podmiotów 

powiązanych

 

2.16 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego, to znaczy do dnia   
10 sierpnia 2016 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w księgach rachunkowych 
okresu sprawozdawczego. 

 
 


