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1. Śródroczny skrócony bilans 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku 

AKTYWA 

Noty 30.06.2010 31.12.2009
I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 218 067 167 238

1. Rzeczowe aktywa trwałe 2.5 586 633
2. Wartości niematerialne 230 248
3. Nieruchomości inwestycyjne 16 995 18 042
4. Aktywa finansowe 2.10 200 256 148 315

I I . Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 52 763 67 601
1.Zapasy 2.6 30 978 32 292
2.NaleŜności z tytułu dostaw i usług 4 466 10 845
3.NaleŜności z tytułu podatku dochodowego - -
4.Pozostałe naleŜności krótkoterminowe 8 526 11 004
5.Rozliczenia międzyokresowe 723 597
6.Krótkoterminowe aktywa finansowe - -
7.Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2.3 8 070 12 863

A k t y w a  r a z e m 270 830 234 839  
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PASYWA 

Noty 30.06.2010 31.12.2009
I. Kapitał własny 209 617 207 142

1.Kapitał zakładowy 38 844 38 519
2.NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 35 783 34 252
3.Kapitał rezerwowy z wyceny opcji 11 744 9 844
4.Pozostałe kapitały rezerwowe 124 527 80 096
5.NaleŜne wpłaty na kapitał - -
6.Zysk (strata) z lat ubiegłych - -
7.Zysk netto (1 281) 44 431

I I . Zobowiązania długoterminowe 17 829 14 910
1.Kredyty bankowe i poŜyczki 2.8 4 679 6 205
2.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 575 6 698
3.Rezerwy 2.7 567 561
4.Rozliczenia międzykresowe - -
5.Pozostałe zobowiązania 2 008 1 446

I I I . Zobowiązania krótkoterminowe 43 384 12 787
1.Kredyty bankowe i poŜyczki 2.8 2 739 2 368
2.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 700 7 035
3.Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 2 693 1 418
4.Pozostałe zobowiązania 33 843 310
5.Rezerwy 2.7 634 492
6.Rozliczenia międzyokresowe 775 1 164

P a s y w a  r a z e m 270 830 234 839  
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Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat 

Za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2010 roku 

Noty 30.06.2010 30.06.2009 Q2 2010 Q2 2009

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaŜy 24 399 21 446 20 460 3 409
Koszt własny sprzedaŜy (9 585) (9 088) (6 903) (2 781)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaŜy 14 814 12 358 13 557 628
Pozostałe przychody operacyjne - 955 - 348
Koszty ogólnego zarządu (6 503) (5 336) (3 235) (2 774)

 w tym wycena opcji menedŜerskich (1 900) (900) (950) (450)
Pozostałe koszty operacyjne (1) (377) (1) (377)
Przychody finansowe 667 12 068 346 395
Koszty finansowe (1 806) (718) (1 806) (437)
Zysk/(strata) brutto 7 171 18 950 8 861 (2 217)
Podatek dochodowy 2.4 (8 452) (9 094) (5 408) (899)
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej (1 281) 9 856 3 453 (3 116)

Działalność zaniechana
Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej - - - -

Zysk/(strata) netto za okres (1 281) 9 856 3 453 (3 116)

Zysk/(strata) na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy (0,07) 0,53 0,18 (0,17)

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres sprawozdawczy

(0,07) 0,53 0,18 (0,17)

– rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy (0,07) 0,53 0,18 (0,17)

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres sprawozdawczy

(0,07) 0,53 0,18 (0,17)
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych docho dów 

za okres 6 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 czerwca 2010 roku 

30.06.2010 30.06.2009 Q2 2010 Q2 2009
Zysk/(strata) netto za okres (1 281) 9 856 3 453 (3 116)
Inne całkowite dochody - - - -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy - - - -
Zabezpieczenia przepływów pienięŜnych - - - -
Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych 
świadczeń emerytalnych

- - - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów

- - - -

Inne całkowite dochody netto - - - -

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (1 281) 9 856 3 453 (3 116)  
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Śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale wła snym 

za okres 6 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 czerwca 2010 roku 

Kapitał 
podstawowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wartości 

nominalnej

Kapitał 
rezerwowy z 

wyceny opcji

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Zyski 
zatrzymane/ 
niepokryte 

straty

Zysk/Strata 
netto

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 38 519 34 252 9 844 80 096 44 431 - 207 142
Całkowite dochody za okres - - - - - (1 281) (1 281)
Podział wyniku finansowego - - - 44 431 (44 431) - -
Odpisy dot. programu opcji menadŜerskich - - 1 900 - - - 1 900
Emisja akcji 325 1 531 - - - - 1 856
Na dzień 30 czerwca 2010 roku 38 844 35 783 11 744 124 527 - (1 281) 209 617  

Kapitał 
podstawowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wartości 

nominalnej

Kapitał 
rezerwowy z 

wyceny opcji

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Zyski 
zatrzymane/ 
niepokryte 

straty

Zysk/Strata 
netto

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2009 roku 37 596 29 912 8 044 43 744 36 352 - 155 648
Całkowite dochody za okres - - - - - 9 856 9 856
Podział wyniku finansowego - - - 36 352 (36 352) - -
Odpisy dot. programu opcji menadŜerskich - - 900 - - - 900
Na dzień 30 czerwca 2009 roku 37 596 29 912 8 944 80 096 - 9 856 166 404  
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych  

za okres 6 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 czerwca 2010 roku 

30.06.2010 30.06.2009

A.Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia 

I .Zysk (strata) brutto 7 171 18 950
II .Korekty razem (2 320) (23 327)

1.Amortyzacja 1 341 1 268

2.Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych - 24
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (112) (422)

4.Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej 8 000 (10 871)
5. Podatek dochodowy (3 300) (4 698)

6.Zmiana stanu rezerw 148 15
7.Zmiana stanu zapasów 1 314 (5 284)

8.Zmiana stanu naleŜności (7 736) (1 108)

9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i  kredytów (3 360) (2 605)
10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (515) (546)

11. Inne korekty 1 900 900

I I I .Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-I I ) 4 851 (4 377)
B.Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

I . Wpływy 46 456 41 495
1. Z aktywów finansowych, w tym: 46 456 41 495

 - zbycie aktywów finansowych - 2 204

 - dywidendy i udziały w zyskach 32 468 3 302
 - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 694 33 860

 - odsetki 144 1 579
 - inne wpływy z aktywów finansowych 13 150 550

I I .Wydatki 56 464 50 822
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 229 75

2. Na aktywa finansowe, w tym: 56 235 50 747
 - nabycie aktywów finansowych 54 115 39 158

 - udzielone poŜyczki długoterminowe 2 120 11 589

I I I .Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I -I I ) (10 008) (9 327)  
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C.Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I .Wpływy 6 122 18 000

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 1 856 -

2.Kredyty i poŜyczki 4 266 18 000
I I .Wydatki 5 756 1 486

1.Spłaty kredytów i poŜyczek 5 422 1 055
2.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 82 88

3.Odsetki 252 343

I I I .Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej(I-I I ) 366 16 514
D.Przepływy pienięŜne netto, razem (A.I I I+/-B.I I I+/-C.I I I ) (4 791) 2 810
E.Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: (4 793) 2 786

 - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych (2) (24)
F.Środki pienięŜne na początek okresu 12 863 5 884

G.Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 070 8 670
 - o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Prezentacja zewnętrznych źródeł finansowania (sprawozdanie z przepływów 
środków pienięŜnych)

poz. C.I.2 Wpływy z kredytów i poŜyczek 4 266 18 000
poz. C.II.4 Spłaty z kredytów i poŜyczek (5 422) (1 055)
Zmiana zewnętrznych źródeł finansowania, w tym (1 156) 16 945
zaciągnięcie netto kredytów inwestycyjnych (1 156) (1 055)
zaciągnięcia/spłaty netto kredytu VAT - -
zaciągnięcia/spłaty netto kredytu bieŜącego - 18 000  
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2. Dodatkowe informacje i obja śnienia 

2.1 Zasady (polityki) rachunkowo ści  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku jest zgodne 
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.  

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, z wyjątkiem 
zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla 
okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2010 roku.  

� MSSF 2 Płatności w formie akcji: Grupowe transakcje płatności w formie akcji 
rozliczane w środkach pienięŜnych – mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. Zmiana 
ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych transakcji płatności w formie 
akcji rozliczanych w środkach pienięŜnych. Zastępuje ona KIMSF 8 oraz KIMSF 11. 
Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności 
Spółki. 

� MSSF 3 Połączenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane 
i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony) – mające zastosowanie od 1 lipca 2009 
roku. Znowelizowany MSSF 3 wprowadza istotne zmiany do sposobu ujmowania połączeń 
jednostek mających miejsce po tej dacie. Zmiany te dotyczą wyceny udziałów 
niekontrolujących, ujmowania kosztów związanych bezpośrednio z transakcją, początkowego 
ujmowania i późniejszej wyceny zapłaty warunkowej oraz rozliczenia połączeń 
wieloetapowych. Zmiany te wpływają na wartość rozpoznanej wartości firmy, wyniki 
prezentowane za okres, w którym nastąpiło nabycie jednostki oraz wyniki raportowane w 
kolejnych okresach. 

� Zmieniony MSR 27 wymaga, by zmiany udziału w kapitale jednostki zaleŜnej 
(nieprowadzące do utraty kontroli) były ujmowane jako transakcje z właścicielami. W 
konsekwencji takie transakcje nie będą prowadziły do powstania wartości firmy ani 
rozpoznania zysku lub straty. Dodatkowo standard zmienia sposób alokacji strat poniesionych 
przez jednostki zaleŜne oraz ujmowania utraty kontroli nad nimi. Zmiany do MSSF 3 oraz 
MSR 27 wpłyną na przyszłe transakcje nabycia lub utraty kontroli nad jednostkami zaleŜnymi 
a takŜe transakcje z udziałowcami nieposiadającymi kontroli. Zmiana w polityce 
rachunkowości została wprowadzona prospektywnie i nie miała istotnego wpływu na sytuację 
finansową ani na wyniki działalności Spółki. 

� MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – Spełniające kryteria pozycje 
zabezpieczane – mający zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą wyznaczenia 
jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz wyznaczania, w określonych 
sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź części ryzyka. Zmiana nie miała 
wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki. 

� KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom – mająca 
zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Interpretacja zawiera wskazówki w zakresie ujęcia 
księgowego transakcji, w ramach których następuje wydanie właścicielom aktywów 
niegotówkowych w formie dystrybucji rezerw lub dywidendy. Interpretacja ta nie miała wpływu 
na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.  

� Zmiany do MSSF (opublikowane w maju 2008) - w maju 2008 roku Rada wydała 
pierwszy zbiór poprawek do publikowanych przez siebie standardów. Zmiany, które Grupa 
zastosowała od 1 stycznia 2010 to: 

� MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana: 
zmiana wyjaśnia, Ŝe jeŜeli jednostka zaleŜna spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona 
do sprzedaŜy, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaŜy, nawet jeŜeli po transakcji sprzedaŜy jednostka dominująca zachowa udziały 
niekontrolujące w tej jednostce zaleŜnej. Zmiana ma zastosowanie prospektywne i nie ma 
wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.  
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� Zmiany do MSSF (opublikowane w kwietniu 2009) - w kwietniu 2009 Rada wydała 
drugi zbiór zmian do publikowanych przez siebie standardów, przede wszystkim w celu 
usunięcia nieścisłości i niejasności sformułowań. Dla poszczególnych standardów obowiązują 
róŜne przepisy przejściowe. Zastosowanie następujących zmian nie miało jednak Ŝadnego 
wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki. 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne: Wyjaśniono, iŜ aktywa i zobowiązania segmentu 
naleŜy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar 
wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 
operacyjnych. PoniewaŜ główny organ Spółki odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 
operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, Spółka kontynuuje 
ujawnianie wymaganych informacji w Nocie 6. 

� MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych: Wyraźnie stwierdzono, Ŝe jako 
przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej zaklasyfikować moŜna jedynie wydatki 
prowadzące do rozpoznania składnika aktywów. Zmiana nie miała wpływu na sytuację 
finansową ani na wyniki działalności Spółki  

� MSR 36 Utrata wartości aktywów: Wyjaśnia, iŜ największa dozwolona jednostka 
przyporządkowania wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na 
utratę wartości to segment operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów 
sprawozdawczości. Zmiana ta nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, poniewaŜ 
coroczny test na utratę wartości jest przeprowadzany przed zagregowaniem. 

� MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, Ŝe opcja 
wcześniejszej spłaty jest uwaŜana za ściśle powiązaną z umową zasadniczą, jeŜeli cena 
wykonania opcji daje poŜyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliŜeniu równej wartości bieŜącej 
utraconych odsetek za pozostały do końca okres umowy zasadniczej. 

� MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, iŜ z zakresu MSR 
39 wyłączone są jedynie kontrakty terminowe forward kupna lub sprzedaŜy zawierane 
pomiędzy jednostką przejmującą i sprzedającym udziałowcem, których rezultatem będzie 
połączenie jednostek na dzień przejęcia w przyszłości, a nie instrumenty pochodne w 
przypadku, których wymagane jest podjęcie działań przez którąkolwiek ze stron. Pozostałe 
zmiany do MSR 39 nie miały wpływu ani na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki 
ani teŜ na zasady (politykę) rachunkowości Spółki. 

Zmiany do poniŜszych standardów nie miały wpływu na zasady (politykę) rachunkowości, sytuację 
finansową ani wyniki działalności Spółki: 

� MSSF 2 Płatności w formie akcji 

� MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana 

� MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

� MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych 

� MSR 17 Leasing 

� MSR 38 Wartości niematerialne 

� KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych 

� KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą 

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie Ŝadnego innego standardu, interpretacji 
lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w Ŝycie. 

2.2 Sezonowo ść i cykliczno ść działalno ści 

Polish Energy Partners S.A. („PEP”) działa na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej. 
Główni klienci PEP zuŜywają ciepło i energię elektryczną dostarczaną przez Grupę do celów 
produkcyjnych w swoich zakładach przemysłowych. Odbiory ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby produkcyjne nie mają charakteru sezonowego. JednakŜe nieznaczna część odbiorów 
ciepła jest zuŜywana do ogrzewania pomieszczeń. Dotyczy to zarówno odbiorców przemysłowych 
jak i komunalnych. Odbiory na potrzeby ogrzewania pomieszczeń charakteryzują się 
sezonowością polegającą na zwiększonych poborach w okresie 1 i 4 kwartału roku obrotowego. 
Sezonowość tych poborów nie ma jednak istotnego wpływu na wyniki generowane przez PEP. 
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2.3 Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty 

30.06.2010 31.12.2009
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, w tym: 8 070 12 863

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 8 070 12 863
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, razem 8 070 12 863  

2.4 Podatek dochodowy 

30.06.2010 30.06.2009 Q2 2010 Q2 2009
4 575 5 359 4 022 (1 901)
4 593 5 016 4 040 (1 901)

(18) 343 (18) -
3 877 3 735 1 386 2 800
3 877 3 735 1 386 2 800
8 452 9 094 5 408 899

Korekty dotyczące bieŜącego podatku dochodowego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych
ObciąŜenie podatkowe wykazane w  rachunku zysków i strat

BieŜacy podatek dochodowy
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego

 

2.5 Rzeczowe aktywa trwałe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa 
trwałe o wartości 202 tysięcy złotych ( w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku: 
73 tysięcy złotych). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu 
utraty wartości środków trwałych. 

2.6 Zapasy 

30.06.2010 31.12.2009
- materiały i towary 1 216 1 723
- development farm wiatrowych*) 29 720 30 536
- zaliczki na dostawy 42 33
Zapasy, razem 30 978 32 292  

*) Cykl operacyjny procesu developmentu moŜe przekraczać okres 12 miesięcy. 

2.7 Rezerwy 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku dodatkowo utworzono rezerwę 
urlopową w kwocie 142 tys. złotych oraz rezerwę na rekultywację w kwocie 5 tys. złotych. 

2.8 Oprocentowane kredyty bankowe 

W dniu 21 stycznia 2010 roku Spółka zaciągnęła kredyt obrotowy w BRE Bank SA w wysokości 
2.850 tys. PLN. Zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z wystawienia PEP. Kredyt został 
w całości spłacony w dniu 9 kwietnia 2010 r.  



Polish Energy Partners S.A. 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2010 roku 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(w tysiącach złotych) 

 

12 

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka zaciągnęła kredyt obrotowy w BRE Bank SA w wysokości 
1.416 tys. PLN. Zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z wystawienia PEP. Kredyt został 
w całości spłacony w dniu 31 maja 2010 r.  

2.9 Informacja na temat emisji papierów warto ściowych 

W ciągu sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja 
papierów wartościowych.  

2.10 Kwoty maj ące znacz ący wpływ na pozycje aktywów, pasywów, kapitał, wyni k finansowy 
netto lub przepływy środków pieni ęŜnych 

Długoterminowe aktywa finansowe 

30.06.2010 31.12.2009
- w jednostkach zaleŜnych 200 256 148 315

- udziały lub akcje w spółkach nie notowanych na giełdzie 188 859 139 302
- udzielone poŜyczki 9 332 7 758
- nieodpłatne gwarancje udzielone spółkom zaleŜnym 2 065 1 255

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 200 256 148 315  

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku Spółka dokonała dopłat do kapitału 
między innymi do Spółki powiązanej: 

Amon Sp. z o.o. na kwotę 25.803 tys. zł, 

Talia Sp. z o.o. na kwotę 18.275 tys. zł, 

Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa na kwotę 6.531 tys. zł, 

Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe Sp. z o.o. na kwotę 6.600 tys. zł. 

Grupa PEP Farma Wiatrowa 1-13 na kwotę 3.080 tys. zł. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała zwrot dopłat do 
kapitału od spółek powiązanych w wysokości 13.150 tys. zł. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku Spółka udzieliła poŜyczek do Spółek 
powiązanych w wysokości 2.120 tys. zł wraz z odsetkami. 

2.11 Zmiany warto ści szacunkowych 

Nie nastąpiły zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych. 

2.12 Informacja o wypłaconych dywidendach 

W ciągu sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie nastąpiła wypłata 
dywidendy. 
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2.13 Przychody i wyniki przypadaj ące na poszczególne segmenty działalno ści  

Spółka działając w jednej branŜy, na jednym specyficznym rynku, nie posiada segmentów 
operacyjnych. 

2.14 Informacje o zmianach zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych 

W ciągu 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku zobowiązania warunkowe 
zmniejszyły się o 6 000 tys. złotych. Było to spowodowane wygaśnięciem poręczenia spłaty na 
rzecz BRE BANK S.A. tytułem zabezpieczenia zobowiązań spółki Mercury Energia Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa („Mercury”) wobec BRE BANK 
S.A. z tytułu udzielonego spółce Mercury kredytu inwestycyjnego w kwocie 9.000 tys. złotych. 

2.15 Informacje dotycz ące znacz ących transakcji z podmiotami powi ązanymi 

 

30.06.2010
SprzedaŜ 

podmiotom 
powiązanym

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych

Zobowiązania 
wobec podmiotów 

powiązanych

Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę:
Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 
Wspólnicy, Spółka komandytowa

212 1 72 -

ENERGOPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC 
Jeziorna, Spółka komandytowa

4 273 81 431 563

Dipol Spółka z o.o. 25 - - -
Interpep EC Zakrzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Spółka komandytowa

1 969 - - 559

MERCURY ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 
Wspólnicy, Spółka komandytowa

26 - 8 -

GRUPA PEP-Biomasa Energetyczna Spółka z o.o. 6 2 5 2
Razem 6 511 84 516 1 124  

 

30.06.2009
SprzedaŜ 

podmiotom 
powiązanym

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych

Zobowiązania 
wobec podmiotów 

powiązanych

Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę:
Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 
Wspólnicy, Spółka komandytowa

331 4 1 214 2

ENERGOPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC 
Jeziorna, Spółka komandytowa

4 659 111 9 364 310

Interpep EC Zakrzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Spółka komandytowa

1 966 - 4 637 -

Razem 6 956 115 15 215 312  

W dniu 30 marca 2009 roku została zamknięta transakcja sprzedaŜy przez Spółkę na rzecz RWE 
Renewables Polska Sp. z o.o. ("RRP") 30% udziałów w spółce Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o. 
W dniu 21 kwietnia 2009 roku została zamknięta transakcja sprzedaŜy przez Spókę na rzecz 
RWE Renewables Polska Sp. z o.o. („RRP”) 30% udziałów w spółce Park Wiatrowy Tychowo Sp. 
z o.o. („PWT”). Przychody finansowe odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z 
tytułu powyŜszych transakcji wynoszą 11.604 tys. zł. 
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W dniu 9 stycznia 2009 roku Spółka zmniejszyła swój udział w spółce Beta Sp.z o.o. Przychody ze 
sprzedaŜy odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z tytułu powyŜszej transakcji 
wynoszą 14.010 tys. zł 

2.16 Zdarzenia nast ępujące po dniu bilansowym 

Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, to 
znaczy do dnia 11 sierpnia 2010 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w księgach 
rachunkowych okresu sprawozdawczego, a które wymagałyby ujęcia w księgach rachunkowych 
okresu sprawozdawczego. 
 

 


