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 SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                               Noty 31.12.2007 31.12.2006
A k t y w a

I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 358 763 342 374
1. Rzeczowe aktywa trwałe 13,14 140 803 103 705
2. Warto�ci niematerialne 11 339 369
3. Warto��  firmy jednostek podporz�dkowanych 12 569 569
4. Nieruchomo�ci inwestycyjne - -
5. Aktywa finansowe 16 734 516
6. Aktywa finansowe wycenione metod� praw własno�ci 17 3 876 -
7. Nale�no�ci długoterminowe 15,46 212 017 236 418
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 - -
9. Inne aktywa trwałe 18 425 797

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 123 857 83 824
1.Zapasy 19 10 037 8 126
2.Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 20 19 321 17 962
3.Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 20 273 1
4.Pozostałe nale�no�ci krótkoterminowe 20 21 626 27 085
5.Rozliczenia mi�dzyokresowe 22 1 044 1 449
6.Inne aktywa krótkoterminowe 21 8 546 4 122
7.Krótkoterminowe aktywa finansowe - -
8.�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 23 63 010 25 079

A k t y w a  r a z e m 482 620 426 198  
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 SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                               Noty 31.12.2007 31.12.2006
P a s y w a

I. Kapitał własny 143 999 106 742
1.Kapitał zakładowy 24 37 310 36 979
2.Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy - (132)
3.Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 29 083 28 124
4.Akcje własne - -
5.Kapitał rezerwowy z wyceny opcji 52 5 312 2 583
6.Pozostałe kapitały rezerwowe 24 19 535 19 210
7.Zysk (strata) z lat ubiegłych 24 18 717 18 493
8.Zysk (strata) netto 33 195 549
9.Kapitały akcjonariuszy mniejszo�ciowych 24 847 936

II. Zobowi�zania długoterminowe 292 426 276 140
1.Kredyty bankowe i po�yczki 27,28 281 071 266 005
2.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 3 358 1 395
3.Rezerwy 26 2 572 2 577
4.Rozliczenia mi�dzykresowe 31 5 311 5 901
5.Pozostałe zobowi�zania 114 262

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 46 195 43 316
1.Kredyty bankowe i po�yczki 29,30 29 130 25 888
2.Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 29 3 817 8 396
3.Zobowi�zanie z tytułu podatku dochodowego 29 4 636 152
4.Pozostałe zobowi�zania 29 1 844 2 237
5.Rezerwy 26 2 389 2 627
6.Rozliczenia mi�dzyokresowe 31 4 379 4 016

P a s y w a  r a z e m 482 620 426 198  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty 31.12.2007 31.12.2006

DZIAŁALNO��  KONTYNUOWANA
I. Przychody ze sprzeda�y 34 85 135 62 715

II.Przychody z tytułu �wiadectw pochodzenia 34 7 704
III. Koszt własny sprzeda�y 35 (43 611) (31 801)
IV. Zysk brutto ze sprzeda�y (I+II-III) 49 228 30 914
V. Koszty sprzeda�y - -

VI. Koszty ogólnego zarz�du 35 (14 093) (14 051)

 w tym wycena opcji mened�erskich 52 (2 729) (1 551)

VII. Zysk ze sprzeda�y (IV-V-VI) 35 135 16 863

VIII. Pozostałe przychody operacyjne 36 1 113 1 381

IX. Pozostałe koszty operacyjne 37 (393) (17 950)

X. Zysk z działalno�ci operacyjnej (VII+VIII-IX) 35 855 294

XI. Przychody finansowe 38 27 157 13 795

XII. Koszty finansowe 39 (21 338) (11 605)

XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych 17 (12) (661)

XIV. Zysk (strata) brutto (X+XI-XII+/-XIII) 41 662 1 823

XV. Podatek dochodowy 25,40 8 556 1 304

XVI. Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (XIV-XV) 33 106 519

DZIAŁALNO��  ZANIECHANA
XVII. Zyski (straty) na działalno�ci zaniechanej - -
XVIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 33 106 519

Zysk (strata) netto przypisany: 33 106 519
Akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 33 195 549
Akcjonariuszom mniejszo�ciowym (89) (30)

Zysk (strata) netto 33 106 519
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 9 18 537 371 18 255 142
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 9 1,79 0,03
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwykłych 9 18 537 371 18 255 142
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 9 1,79 0,03
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE 
WŁASNYM   

Kapitał zakładowy Nale�ne wpłaty na 
kapitał zakładowy

Nadwy�ka ze 
sprzeda�y akcji 

powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

Kapitał rezerwowy z 
wyceny opcji

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Niepodzielony wynik 
finansowy z lat 

ubiegłych
Zysk / strata netto Kapitał akcjonariuszy 

mniejszo�ciowych RAZEM

Stan kapitału na pocz�tek okresu - 01.01.2007 36 979 (132) 28 124 2 583 19 210 19 042 - 936 106 742
Zmiany kapitału w okresie 331 132 959 2 729 325 (325) 33 195 (89) 37 257
a) zwi�kszenia (z tytułu) 331 - 959 2 729 325 - 33 195 - 37 539

- zysk netto - - - - - - 33 195 33 195
- emisji akcji 331 - - - - - - - 331
- emisja akcji powy�ej warto�ci nominalnej - - 959 - - - - - 959
- z podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 325 - - - 325
- odpisów dot. programu opcji menad�erskich - - - 2 729 - - - - 2 729

b) zmniejszenia (z tytułu) - (132) - - - 325 - 89 282
- strata netto - - - - - - - 89 89
- nale�na wpłata - (132) - - - - - - (132)
- podział zysku - - - - - 325 - - 325

Stan kapitału na koniec okresu - 31.12.2007 37 310 - 29 083 5 312 19 535 18 717 33 195 847 143 999  

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE 
WŁASNYM   

Kapitał zakładowy Nale�ne wpłaty na 
kapitał zakładowy

Nadwy�ka ze 
sprzeda�y akcji 

powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

Kapitał rezerwowy z 
wyceny opcji

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Niepodzielony wynik 
finansowy z lat 

ubiegłych
Zysk / strata netto Kapitał akcjonariuszy 

mniejszo�ciowych RAZEM

Stan kapitału na pocz�tek okresu - 01.01.2006 36 369 (378) 28 321 1 032 28 267 18 010 - - 111 621
Zmiany kapitału w okresie 610 246 (197) 1 551 (9 057) 483 549 936 (4 879)
a) zwi�kszenia (z tytułu) 610 (610) 286 1 551 - - 549 966 3 352

- zysk netto - - - - - - 549 - 549
- emisji akcji 610 (610) - - - - - - -

- przeniesienie nadwy�ki ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej

- - 286 - - - - - 286

- z podziału zysku (ustawowo) - - - - - - - 966 966
- odpisów dot. programu opcji menad�erskich - - - 1 551 - - - - 1 551

b) zmniejszenia (z tytułu) - (856) 483 - 9 057 (483) - 30 8 231
- strata netto - - - - - - - 30 30
- wypłaty dywidendy - - - - 9 057 - - - 9 057
- nale�na wpłata - (856) - - - - - - (856)
- pokrycia straty - - 483 - - (483) - - -

Stan kapitału na koniec okresu - 31.12.2006 36 979 (132) 28 124 2 583 19 210 18 493 549 936 106 742
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SKONSOLIDOWANY  RACHUNEK   PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH   Noty 31.12.2007 31.12.2006

A.Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej - metoda po�rednia 
I.Zysk (strata) brutto 41 662 1 823
II.Korekty razem 4 939 3 747

1.Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod� praw własno�ci 17 12 661
2.Amortyzacja 35 9 239 3 086
3.Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych (4 439) (1 309)
4.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 322 (711)
5.Zysk (strata) z tytułu działalno�ci inwestycyjnej (111) 67
6. Podatek dochodowy (2 381) (1 251)
7.Zmiana stanu rezerw (243) 1 081
8.Zmiana stanu zapasów (1 911) (1 924)
9.Zmiana stanu nale�no�ci 41 7 010 (5 642)
10.Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i  kredytów 41 (5 468) (842)
11.Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 41 (3 820) (1 929)
12. Inne korekty 41 2 729 12 460

III.Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) 46 601 5 570
B.Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 

I. Wpływy 31 506 28 196
1. Zbycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 1 432
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 120 68

 - zbycie aktywów finansowych 120 -
 - dywidendy i udziały w zyskach - 54
 - inne wpływy z aktywów finansowych - 14

4. Inne wpływy inwestycyjne 41 31 381 26 696
II.Wydatki 63 803 74 164

1. Nabycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 125 41 830
2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 951 5 413

 - nabycie aktywów finansowych 297 229
 - udzielone po�yczki długoterminowe 3 654 5 184

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszo�ci - -
5. Nabycie jednostki zale�nej po potr�ceniu przej�tych �rodków pien��nych - (267)
6.Inne wydatki inwestycyjne 41 13 727 27 188

III.Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) (32 297) (45 968)  
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C.Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej

I.Wpływy 84 527 66 053
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 420 1 144
2.Kredyty i po�yczki 81 473 57 094
3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych - -
4. Otrzymane dotacje 1 634 7 815

II.Wydatki 60 191 44 296
1.Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli - 9 193
3.Inne, ni� wpłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
4.Spłaty kredytów i po�yczek 41 383 23 856
5.Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych - -
6.Z tytułu innych zobowi�za� finansowych - -
7.Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego 152 350
8.Odsetki 18 656 10 897
9.Inne wydatki finansowe - -

III.Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej(I-II) 24 336 21 757
D.Przepływy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 38 640 (18 641)
E.Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: 37 931 (17 846)

 - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych (709) 794
F.�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 25 102 42 949
G.�rodki pieni��ne na koniec okresu, w tym: 63 025 25 102
 - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 41 15 23

Uzgodnienie �rodków pieni��nych wykazywanych w skonsolidowanym rachunku przepływów 
pieni��nych z pozycjami w skonsolidowanym bilansie 31.12.2007 31.12.2006

Krótkoterminowe aktywa finansowe w bilansie - -
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty w bilansie 63 010 25 079
�rodki pieni��ne ZF�S 15 23
Razem 63 025 25 102

�rodki pieni��ne na koniec okresu w skonsolidowanym rachunku przepływów pieni��nych 63 025 25 102

Prezentacja zewn�trznych 	ródeł finansowania (sprawozdanie z przepływów �rodków pieni��nych) 31.12.2007 31.12.2006

poz. C.I.2 Wpływy z kredytów i po�yczek 81 473 57 094
poz. C.II.4 Spłaty z kredytów i po�yczek (41 383) (23 856)
Zmiana zewn�trznych 	ródeł finansowania, w tym 40 090 33 238
zaci�gni�cie netto kredytów inwestycyjnych 40 090 37 682
zaci�gni�cia/spłaty netto kredytu VAT - (4 444)  
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1. Informacje ogólne  

Grupa kapitałowa Polish Energy Partners („Grupa”) składa si� z Polish Energy Partners S.A. 
(„Spółka”, „jednostka dominuj�ca”) i jej spółek zale�nych. Spółka została utworzona Aktem 
Notarialnym z dnia 17 lipca 1997 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego 
prowadzonego przez S�d Rejonowy, dla miasta Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000026545. Spółce nadano numer statystyczny REGON 
012693488. Siedziba Spółki mie�ci si� w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 169. 

Według odpisu z Krajowego Rejestru S�dowego przedmiotem działalno�ci Spółki jest: 

- wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10), 
- produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gor�cej wody) (PKD 40.30), 
- budownictwo ogólne i in�ynieria l�dowa (PKD 45.21), 

- wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3), 
- pozostałe formy udzielania kredytów, z wyj�tkiem czynno�ci do wykonania których 

potrzebne jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia lub które s� zastrze�one do 
wykonywania przez banki (PKD 65.22), 

- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 
(PKD 73.10), 

- zagospodarowanie i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek (PKD 70.11), 
- zarz�dzanie nieruchomo�ciami na zlecenie (PKD 70.32), 
- działalno�� rachunkowo – ksi�gowa (PKD 74.12), 
- działalno�� w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 

(PKD 74.20), 

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania (PKD 74.14), 

- pozostała działalno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84), 
- pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42), 
- sprzeda� hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 

(PKD 51.51). 

Zakres działalno�ci podmiotów zale�nych jest zwi�zany z działalno�ci� jednostki dominuj�cej. 

1.1 Czas trwania Spółki i jednostek Grupy Kapitałowej 

Czas trwania Spółki, jak równie� wszystkich jednostek z ni� powi�zanych jest nieograniczony.  

1.2 Wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone za rok zako�czony dnia 31 grudnia 
2007 roku i zawiera porównywalne dane finansowe za rok zako�czony dnia 31 grudnia 2006 roku. 

1.3 Skład osobowy Zarz�du oraz Rady Nadzorczej jednostki dominuj�cej 

Skład osobowy Zarz�du jednostki dominuj�cej na dzie� 31 grudnia 2007 roku: 
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W ci�gu okresu sprawodzawczego i do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego skład Zarz�du jednostki dominuj�cej nie uległ zmianie. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzie� 31 grudnia 2007 roku: 

W dniu 10 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej 
Panów Krzysztofa Sobolewskiego, Wojciecha Sierka oraz Krzysztofa Kaczmarczyka. 

2. Zało�enie kontynuacji działalno�ci gospodarczej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji 
działalno�ci gospodarczej przez Spółk� i jednostki Grupy Kapitałowej w daj�cej si� przewidzie� 
przyszło�ci, to jest w okresie co najmniej 12 miesi�cy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia 
2007 roku. Zarz�d Spółki nie stwierdza na dzie� podpisania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego istnienia faktów i okoliczno�ci, które wskazywałyby na zagro�enia dla mo�liwo�ci 
kontynuacji działalno�ci przez Spółk� oraz przez spółki Grupy Kapitałowej w daj�cej si� przewidzie� 
przyszło�ci, to jest w okresie co najmniej 12 miesi�cy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego 
lub przymusowego zaniechania b�d� istotnego ograniczenia przez ni� dotychczasowej działalno�ci. 
Za rok zako�czony dnia 31 grudnia 2007 roku jednostka zale�na Energopep Sp. z o.o., EC Jeziorna, 
Spółka komandytowa poniosła strat�, która spowodowała zwi�kszenie ujemnego kapitału własnego. 
Na dzie� 31 grudnia 2007 roku kapitał podstawowy wykazywał warto�� ujemn� w kwocie 7 395 
tysi�cy złotych. W przypadku dalszego utrzymywania si� ujemnej rentowno�ci spółki istnieje istotna 
niepewno��, co do kontynuacji działalno�ci przez t� spółk�. Jednostka dominuj�ca wystawiła pisemne 
o�wiadczenie dotycz�ce wspierania działalno�ci Energopep Sp. z o.o., EC Jeziorna, Spółka 
komandytowa w okresie nie krótszym ni� nast�pnych 12 miesi�cy. Zgodnie  
z kodeksem spółek handlowych komandytariusz odpowiada za zobowi�zania spółki wobec jej 
wierzycieli tylko do wysoko�ci sumy komandytowej to jest do kwoty 50 tysi�cy złotych. 
Za rok zako�czony dnia 31 grudnia 2007 roku jednostka zale�na Interpep Sp. z o.o., EC Wizów, 
Spółka komandytowa poniosła strat�, która spowodowała zwi�kszenie ujemnego kapitału własnego. 
Na dzie� 31 grudnia 2007 roku kapitał podstawowy wykazywał warto�� ujemn� w kwocie  
2 610 tysi�cy złotych. W przypadku dalszego utrzymywania si� ujemnej rentowno�ci spółki istnieje 
istotna niepewno��, co do kontynuacji działalno�ci przez t� spółk�. Jednostka dominuj�ca wystawiła 
pisemne o�wiadczenie dotycz�ce wspierania działalno�ci, Interpep Sp. z o.o., EC Wizów, Spółka 
komandytowa w okresie nie krótszym ni� nast�pnych 12 miesi�cy. Zgodnie z kodeksem spółek 
handlowych komandytariusz odpowiada za zobowi�zania spółki wobec jej wierzycieli tylko do 
wysoko�ci sumy komandytowej to jest do kwoty 50 tysi�cy złotych. 
Za rok miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 2007 roku jednostka zale�na Mercury Energia Sp. z o.o. 
i Wspólnicy Spółka komandytowa poniosła strat�, która spowodowała powstanie ujemnego kapitału 
własnego. Na dzie� 31 grudnia 2007 roku kapitał podstawowy wykazywał warto�� ujemn� w kwocie  
908 tysi�cy złotych. W przypadku dalszego utrzymywania si� ujemnej rentowno�ci spółki istnieje 
istotna niepewno��, co do kontynuacji działalno�ci przez t� spółk�. Jednostka dominuj�ca wystawiła 

Stephen Klein Prezes Zarz�du 

Anna Kwarci�ska Wiceprezes Zarz�du 

Michał Kozłowski Wiceprezes Zarz�du 

Zbigniew Prokopowicz Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Krzysztof S�dzikowski Członek Rady Nadzorczej 

Artur Olszewski Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Sobolewski Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Sierka Członek Rady Nadzorczej 
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pisemne o�wiadczenie dotycz�ce wspierania działalno�ci, Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy 
Spółka komandytowa w okresie nie krótszym ni� nast�pnych 12 miesi�cy. Zgodnie z kodeksem 
spółek handlowych komandytariusz odpowiada za zobowi�zania spółki wobec jej wierzycieli tylko do 
wysoko�ci sumy komandytowej to jest do kwoty 50 tysi�cy złotych. 
Za rok zako�czony dnia 31 grudnia 2007 roku jednostka zale�na Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o., 
Spółka komandytowa poniosła strat�, która spowodowała powstanie ujemnego kapitału własnego. Na 
dzie� 31 grudnia 2007 roku kapitał podstawowy wykazywał warto�� ujemn�  
w kwocie 626 tysi�cy złotych. W przypadku dalszego utrzymywania si� ujemnej rentowno�ci spółki 
istnieje istotna niepewno��, co do kontynuacji działalno�ci przez t� spółk�. Jednostka dominuj�ca 
wystawiła pisemne o�wiadczenie dotycz�ce wspierania działalno�ci, Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o., 
Spółka komandytowa w okresie nie krótszym ni� nast�pnych 12 miesi�cy. Zgodnie z kodeksem 
spółek handlowych komandytariusz odpowiada za zobowi�zania spółki wobec jej wierzycieli tylko do 
wysoko�ci sumy komandytowej to jest do kwoty 50 tysi�cy złotych. 
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3. Struktura organizacyjna Grupy 
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SATURN Management Sp. z o.o.
99,9% 0,1%

SATURN Management Sp. z o.o. i Wspólnicy, Spółka 
100,0%

ENERGOPEP Sp. z o.o.
99,0% 1,0%

ENERGOPEP Sp. z o.o. EC Jeziorna, Spółka Komandytowa
100,0%

INTERPEP Sp. z o.o.
90,0% 10,0%

INTERPEP Sp. z o.o. EC Wizów, Spółka Komandytowa
100,0%

INTERPEP EC Zakrzów Sp. z o.o.
90,0% 10,0%

INTERPEP EC Zakrzów Sp. z o.o., Spółka Komandytowa
100,0%

Mercury Energia Sp. z o.o.
94,1% 0,1%

Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy, Spółka Komandytowa
100,0%

Dipol Sp. z o.o.
51,2%

Beta Sp. z o.o.
51,0%

Notos Sp. z o.o.
50,0%

Alfa Sp. z o.o.
50,0%

Arta Sp. z o.o.
50,0%

Erato Sp. z o.o.
50,0%

Amon Sp. z o.o.
50,0%

Nauto Sp. zo.o.
50,0%

Gamma Sp z o.o.
50,0%

Talia Sp. z o.o.
50,0%

Pepino Sp. z o.o.
100,0%

Grupa PEP - Biomasa Energetyczna Sp. z o.o.
100,0%

Grupa PEP - Finansowanie Projektów Sp. z o.o.
100,0%

Grupa PEP - Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o.
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3.1 Wykaz jednostek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe jednostki dominuj�cej i 
nast�puj�cych jednostek zale�nych: 

 

Nazwa jednostki Siedziba Rodzaj działalno�ci 
Procentowy 
udział Grupy 

w kapitale 

Polish Energy Partners S.A. Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Działalno�� usługowa  
w sektorze energetycznym 

- 

Saturn Management Sp. z o.o. 
 i Wspólnicy Spółka 
komandytowa 

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Działalno�� usługowa  
w sektorze energetycznym 

100% 

Energopep Sp. z o.o., EC 
Jeziorna, Sp. komandytowa 

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Działalno�� usługowa  
w sektorze energetycznym 

100% 

Dipol Sp. z o.o. Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Działalno�� usługowa  
w sektorze energetycznym  

100% 

Interpep Sp. z o.o. EC Wizów 
Sp. Komandytowa  

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Produkcja ciepła i wytwarzanie 
energii elektrycznej 

100% 

Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa  

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Produkcja ciepła i wytwarzanie 
energii elektrycznej 

100% 

Mercury Energia Sp. z o.o. 
 i Wspólnicy, Sp.Komandytowa*) 

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Produkcja ciepła i wytwarzanie 
energii elektrycznej 

94,2% 

Interpep Sp. z o.o. Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Zarz�dzanie i kierowanie, oraz 
doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej 

100% 

Energopep Sp. z o.o. Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Produkcja ciepła i wytwarzanie 
energii elektrycznej 

100% 

Saturn Management Sp. z o.o. 

 

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Zarz�dzanie i kierowanie oraz 
doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej, badanie 
rynku, i opinii publicznej 

100% 

Notos Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

51% 

BETA Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

51,20% 

Mercury Energia Sp. z o.o. Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Wytwarzanie i dystrybucja ciepła, 
wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

100% 

Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o. Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Wytwarzanie i dystrybucja ciepła, 
wytwarzanie 
 i dystrybucja energii elektrycznej 

100% 

Grupa PEP – Finansowanie 
Projektów Sp.z o.o. 

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Pozostałe formy udzielania 
kredytów 

100% 

Grupa PEP – Biomasa Warszawa, Sprzeda� hurtowa paliw stałych, 
ciekłych i gazowych oraz 

100% 
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Energetyczna Sp. z o.o.  ul. Wiertnicza 169 produktów pochodnych 

Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 
Sp. z o.o. 

Warszawa, 
 ul. Wiertnicza 169 

Działalno�� usługowa w sektorze 
energetycznym  

100% 

Pepino Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Erato Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Nauto Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Talia Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Arta Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Amon Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Gamma Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Alfa Sp. z o.o. Szczecin, ul. 
Wojska Polskiego 
154 

Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej 

50% 

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku i na dzie� 31 grudnia 2006 roku udział w ogólnej liczbie głosów 
posiadanych przez Grup� w podmiotach zale�nych był równy udziałowi Grupy w kapitałach tych 
jednostek. 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d 
jednostki dominuj�cej w dniu 28 lutego 2008 roku. 

5. Przyj	te zasady (polityka) rachunkowo�ci  

5.1 Zmiany stosowanych zasad rachunkowo�ci 

Grupa dokonała zmiany w zakresie prezentacji kosztów developmentu farm wiatrowych. Po 
przeprowadzeniu szczegółowej analizy cyklu operacyjnego procesu developmentu farm wiatrowych, 
poniesione z tego tytułu nakłady, których przydatno�� została uznana za prawdopodobn�, zostały 
uj�te w pozycji zapasy, natomiast w poprzedzaj�cych okresach sprawozdawczych wykazywane były 
jako inne aktywa trwałe. Grupa dokonała równie� odpowiedniej reklasyfikacji w danych 
porównywalnych. Inne aktywa trwałe zostały pomniejszone a zapasy powi�kszone o kwot� 6.194 
tysi�cy złotych. 

Poni�ej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, 
które Grupa zastosowała w bie��cym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnie�, nie 
miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:  
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� MSR 1 Prezentacja sprawozda� finansowych – Ujawnienia dotycz�ce kapitału. Grupa 
zastosowała zmienione regulacje MSR 1. Nowe ujawnienia zostały zaprezentowane w nocie 
17 Zarz�dzanie kapitałem. 

� MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Grupa zastosowała MSSF 7. 
Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone do noty 16 Cele i zasady zarz�dzania ryzykiem 
finansowym. 

� KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczo��  
w warunkach hiperinflacji”. Grupa zastosowała interpretacj� KIMSF 7. Zastosowanie tej 
interpretacji nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

� KIMSF 8 Zakres MSSF 2. Grupa zastosowała interpretacj� KIMSF 8. Grupa przejrzała 
transakcje, w ramach których zostały wydane akcje (lub Grupa poniosła zobowi�zanie oparte 
na warto�ci instrumentów kapitałowych) jako zapłata za otrzymane dobra lub usługi  
i stwierdziła, �e nie wyst�piły transakcje, które wymagałyby zmienionego uj�cia w zwi�zku 
 z zastosowaniem interpretacji KIMSF 8. 

� KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych. Grupa zastosowała 
interpretacj� KIMSF 9. Interpretacja ta stwierdza, �e oceny, czy dana umowa zawiera 
wbudowany instrument pochodny dokonuje si� na moment przyst�pienia do umowy. Ponowna 
ocena jest mo�liwa jedynie wtedy, gdy nast�pi� zmiany w umowie istotnie wpływaj�ce na 
wynikaj�ce z niej przepływy pieni��ne. Zastosowanie tej interpretacji nie spowodowało 
istotnych zmian w ujmowaniu wbudowanych instrumentów posiadanych przez Grup�. 

� KIMSF 10 �ródroczna sprawozdawczo�� finansowa a utrata warto�ci. Grupa zastosowała 
interpretacj� KIMSF 10. Interpretacja stwierdza, �e jednostka nie mo�e odwraca� utraty 
warto�ci rozpoznanej w okresie �ródrocznym dotycz�cej warto�ci firmy lub inwestycji 
 w instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane jako dost�pne do sprzeda�y. Zastosowanie tej 
interpretacji nie spowodowało zmian wpływaj�cych na niniejsze skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 

5.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły w �ycie 

Nast�puj�ce standardy i interpretacje zostały wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci lub Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci Finansowej, a nie 
weszły jeszcze w �ycie: 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne - maj�cy zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2009 roku, 

� Zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozda� finansowych – maj�cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewn�trznego - maj�cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Zaktualizowany MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji – maj�cy zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 lipca 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Zaktualizowany MSSF 3 Poł�czenia jednostek gospodarczych – maj�cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 lipca 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – maj�cy 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 lipca 2009 roku - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Zaktualizowany MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – maj�cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Spółki i transakcje w nabytych akcjach 
własnych - maj�ca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 marca 
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2007 roku, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona 
przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - maj�ca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalno�ciowe - maj�ca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� po 1 lipca 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 14 IAS 19 - Aktywa wynikaj�ce z programów okre�lonych �wiadcze�  
i wymogi minimalnego finansowania - maj�ca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. 

Spółka analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ powy�szych zmian na sprawozdanie finansowe. 

5.3 Podstawa sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencj� 
kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku instrumentów finansowych 
wycenionych w warto�ci godziwej. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zako�czony w dniu 31 grudnia 2007 roku 
wraz z danymi porównywalnymi zostało zbadane przez biegłego rewidenta.  

5.4 O�wiadczenie o zgodno�ci 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone zgodnie  
z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”) oraz MSSF 
zatwierdzonymi przez UE. Na dzie� zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, bior�c pod 
uwag� tocz�cy si� w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon� przez Grup� 
działalno��, w zakresie stosowanych przez Grup� zasad rachunkowo�ci nie ma ró�nicy mi�dzy 
standardami MSSF, które weszły w �ycie oraz standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. 

MSSF obejmuj� standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci („RMSR”) oraz Komisj� ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej („KIMSF”). 

5.5 Istotne warto�ci oparte na profesjonalnym os�dzie i szacunkach 

Niektóre informacje podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oparte s� na szacunkach  
i profesjonalnym os�dzie Grupy. Uzyskane w ten sposób warto�ci cz�sto nie b�d� pokrywa� si�  
z rzeczywistymi rezultatami. Po�ród zało�e� i oszacowa�, które miały najwi�ksze znaczenie przy 
wycenie i uj�ciu aktywów i zobowi�za� znajduj� si�:  

- klasyfikacja oraz wycena leasingu – Grupa jako Leasingodawca, 

- klasyfikacja nakładów na development farm wiatrowych, 

- klasyfikacja �wiadectw pochodzenia, 

- opcje mened�erskie, 

- stawki amortyzacyjne, 

- odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci, 

- rezerwy na sprawy sporne, 

- utrata warto�ci aktywów.  
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5.6 Waluta pomiaru i waluta skonsolidowanych sprawozda
 finansowych 

Walut� pomiaru jednostki dominuj�cej i innych spółek uwzgl�dnionych w niniejszym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym oraz walut� sprawozdawcz� niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski.  

5.7 Zasady konsolidacji 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Polish Energy 
Partners S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zale�nych sporz�dzone ka�dorazowo za rok 
zako�czony dnia 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zale�nych sporz�dzane 
s� za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominuj�cej, przy wykorzystaniu 
spójnych zasad rachunkowo�ci, w oparciu o jednolite zasady rachunkowo�ci zastosowane dla 
transakcji i zdarze� gospodarczych o podobnym charakterze. Wszystkie jednostki Grupy prowadz� 
swoje ksi�gi rachunkowe zgodnie z MSSF. 

Jednostki zale�ne podlegaj� konsolidacji pełnej w okresie od obj�cia nad nimi kontroli przez jednostk� 
dominuj�c� do czasu ustania tej kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółk� dominuj�c� ma miejsce 
wtedy, gdy posiada ona bezpo�rednio lub po�rednio, poprzez swoje jednostki zale�ne, wi�cej ni� 
połow� liczby głosów w danej spółce, chyba, �e mo�liwe jest do udowodnienia, �e taka własno�� nie 
stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce równie� wtedy, gdy Spółka ma 
mo�liwo�� kierowania polityk� finansow� i operacyjn� danej jednostki.  

Aktywa i zobowi�zania spółki zale�nej na dzie� wł�czenia jej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ujmowane s� według warto�ci godziwej. Ró�nica mi�dzy warto�ci� godziw� tych 
aktywów i zobowi�za� oraz cen� przej�cia powoduje powstanie warto�ci firmy która jest wykazywana 
w odr�bnej pozycji skonsolidowanego bilansu. 

Wszystkie znacz�ce salda i transakcje pomi�dzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski 
wynikaj�ce z transakcji w ramach Grupy, zostały w cało�ci wyeliminowane. Niezrealizowane straty s� 
eliminowane chyba, �e dowodz� wyst�pienia utraty warto�ci. 

5.8 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych podlegaj� wycenie metod� praw własno�ci. S� to 
jednostki, na które jednostka dominuj�ca bezpo�rednio lub poprzez spółki zale�ne wywiera znacz�cy 
wpływ i które nie s� ani jej jednostkami zale�nymi, ani wspólnymi przedsi�wzi�ciami. Sprawozdania 
finansowe jednostek stowarzyszonych s� podstaw� wyceny posiadanych przez Spółk� dominuj�c� 
udziałów metod� praw własno�ci. Rok obrotowy jednostek stowarzyszonych i Spółki dominuj�cej jest 
jednakowy.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych s� wykazywane w bilansie według ceny nabycia 
powi�kszonej o pó�niejsze zmiany udziału jednostki dominuj�cej w aktywach netto tych jednostek, 
pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty warto�ci. Rachunek zysków i strat odzwierciedla 
udział w wynikach działalno�ci jednostek stowarzyszonych. W przypadku zmiany uj�tej bezpo�rednio 
w kapitale własnym jednostek stowarzyszonych, jednostka dominuj�ca ujmuje swój udział w ka�dej 
zmianie i ujawnia go, je�li jest to zasadne, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. 

5.9 Warto�� firmy  

Warto�� firmy z tytułu przej�cia jednostki gospodarczej jest pocz�tkowo ujmowana według ceny 
nabycia stanowi�cej nadwy�k� kosztów poł�czenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki 
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przejmuj�cej w warto�ci godziwej netto mo�liwych do zidentyfikowania aktywów, zobowi�za�  
i zobowi�za� warunkowych. Po pocz�tkowym uj�ciu, warto�� firmy jest wykazywana według ceny 
nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Test na 
utrat� warto�ci przeprowadza si� raz na rok lub cz��ciej, je�li wyst�pi� ku temu przesłanki. Warto�� 
firmy nie podlega amortyzacji.  

Na dzie� przej�cia nabyta warto�� firmy jest alokowana do ka�dego z o�rodków wypracowuj�cych 
�rodki pieni��ne, które mog� skorzysta� z synergii poł�czenia. Ka�dy o�rodek, lub zespół o�rodków, 
do którego została przypisana warto�� firmy: 

� odpowiada najni�szemu poziomowi w Grupie, na którym warto�� firmy jest monitorowana na 
wewn�trzne potrzeby zarz�dcze oraz 

� jest nie wi�kszy ni� jeden segment działalno�ci zgodnie z definicj� podstawowego lub 
uzupełniaj�cego wzoru sprawozdawczo�ci finansowej Grupy okre�lonego na podstawie MSR 14 
Sprawozdawczo�� dotycz�ca segmentów działalno�ci. 

Odpis z tytułu utraty warto�ci ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej warto�ci o�rodka 
wypracowuj�cego �rodki pieni��ne, do którego została alokowana dana warto�� firmy. W przypadku, 
gdy odzyskiwalna warto�� o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne jest ni�sza ni� warto�� 
bilansowa, uj�ty zostaje odpis z tytułu utraty warto�ci. W przypadku, gdy warto�� firmy stanowi cz��� 
o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne i dokonana zostanie sprzeda� cz��ci działalno�ci  
w ramach tego o�rodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzeda�y takiej działalno�ci warto�� firmy 
zwi�zana ze sprzedan� działalno�ci� zostaje wł�czona do jej warto�ci bilansowej. W takich 
okoliczno�ciach sprzedana warto�� firmy jest ustalana na podstawie wzgl�dnej warto�ci sprzedanej 
działalno�ci i warto�ci zachowanej cz��ci o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne. 

5.10 Warto�ci niematerialne 

Do warto�ci niematerialnych zaliczane s� aktywa spełniaj�ce nast�puj�ce kryteria: 

� mo�na je wyodr�bni� lub wydzieli� z jednostki gospodarczej i sprzeda�, przekaza�, 
licencjonowa� lub odda� do odpłatnego u�ytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, 
jak te� ł�cznie z powi�zanymi z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowi�za� lub 

� wynikaj� z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez wzgl�du na to, czy mog� 
podlega�  przeniesieniu lub wyodr�bnieniu z jednostki gospodarczej. 

Warto�ci niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji pocz�tkowo wycenia si� w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia. Cena nabycia warto�ci niematerialnych nabytych w transakcji poł�czenia 
jednostek gospodarczych jest równa ich warto�ci godziwej na dzie� poł�czenia. Po uj�ciu 
pocz�tkowym, warto�ci niematerialne s� wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Nakłady poniesione na 
warto�ci niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyj�tkiem aktywowanych nakładów 
poniesionych na prace rozwojowe, nie s� aktywowane i s� ujmowane w kosztach okresu, w którym 
zostały poniesione.  

Grupa ustala, czy okres u�ytkowania warto�ci niematerialnych jest ograniczony czy nieokre�lony.  

Warto�ci niematerialne o nieokre�lonym okresie u�ytkowania oraz te, które nie s� u�ytkowane s� 
corocznie poddawane weryfikacji pod k�tem ewentualnej utraty warto�ci, w odniesieniu do 
poszczególnych aktywów lub na poziomie o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne. W przypadku 
pozostałych warto�ci niematerialnych ocenia si� co roku, czy wyst�piły przesłanki, które mog� 
�wiadczy� o utracie ich warto�ci. Okresy u�ytkowania s� tak�e poddawane corocznej weryfikacji,  
a w razie potrzeby, korygowane z efektem od pocz�tku wła�nie zako�czonego roku obrotowego 

 

Przewidywany okres ekonomicznej u�yteczno�ci kształtuje si� nast�puj�co: 

Patenty, licencje 1 rok 

Oprogramowanie komputerowe 2-5 lat 
Inne warto�ci niematerialne 5 lat 

Zmiany w oczekiwanym okresie u�ytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzy�ci 
ekonomicznych pochodz�cych z danego składnika aktywów s� ujmowane poprzez zmian� 
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odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany warto�ci szacunkowych. Odpis 
amortyzacyjny składników warto�ci niematerialnych o ograniczonym okresie u�ytkowania ujmuje si�  
w rachunku zysków i strat w ci��ar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika warto�ci 
niematerialnych. 

5.11 �rodki trwałe 

�rodki trwałe s� wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz 
 o odpisy z tytułu utraty warto�ci. W przypadku prawa wieczystego u�ytkowania gruntu przez cen� 
nabycia rozumie si� cen� nabycia tego prawa okre�lonej w decyzji wydanej przez gmin� w chwili jego 
nadania. 

Warto�� pocz�tkowa �rodków trwałych obejmuje ich cen� nabycia powi�kszon� o wszystkie koszty 
bezpo�rednio zwi�zane z zakupem i przystosowaniem składnika maj�tku do stanu zdatnego do 
u�ywania. W skład kosztu wchodzi równie� koszt wymiany cz��ci składowych maszyn i urz�dze�  
w momencie poniesienia, je�li spełnione s� kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania 
�rodka trwałego do u�ywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obci��aj� rachunek zysków i strat 
w momencie ich poniesienia.  

�rodki trwałe w momencie ich nabycia zostaj� podzielone na cz��ci składowe b�d�ce pozycjami  
o istotnej warto�ci, do których mo�na przyporz�dkowa� odr�bny okres ekonomicznej u�yteczno�ci. 
Cz��ci� składow� s� równie� koszty generalnych remontów.  

�rodki trwałe, z wyj�tkiem gruntów s� amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj�cym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej u�yteczno�ci. 

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 20 lat 

Budynki, budowle lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej  20 lat 

Urz�dzenia techniczne i maszyny od 2,5 roku do 20 lat 

�rodki transportu od 2,5 roku do 5 lat 

Inne �rodki trwałe od 5 lat do 7 lat 

Warto�� ko�cow�, okres u�ytkowania oraz metod� amortyzacji składników aktywów weryfikuje si� 
corocznie, i w razie konieczno�ci – koryguje z efektem od pocz�tku wła�nie zako�czonego roku 
obrotowego.  
Poszczególne składniki aktywów trwałych s� uj�te osobno i amortyzowane w ci�gu okresu ich 
ekonomicznej u�yteczno�ci. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych mo�e zosta� usuni�ta z bilansu po dokonaniu jej zbycia 
lub w przypadku, gdy nie s� spodziewane �adne ekonomiczne korzy�ci wynikaj�ce z dalszego 
u�ytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikaj�ce z usuni�cia danego 
składnika aktywów z bilansu (obliczone jako ró�nica pomi�dzy ewentualnymi wpływami ze sprzeda�y 
netto a warto�ci� bilansow� danej pozycji) s� ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie,  
w którym dokonano takiego usuni�cia.   

5.12 �rodki trwałe w budowie 

�rodki trwałe w budowie s� wyceniane w wysoko�ci ogółu kosztów pozostaj�cych w bezpo�rednim 
zwi�zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci.  
W ramach �rodków trwałych w budowie wykazywane s� równie� materiały inwestycyjne. �rodki trwałe 
w budowie nie s� amortyzowane do momentu zako�czenia ich budowy i oddania do u�ytkowania. 
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5.13 Koszty finansowania zewn	trznego 

Koszty po�yczek i kredytów, w tym ró�nice kursowe powstałe w wyniku zaci�gni�tych po�yczek 
i kredytów w walucie obcej, które mo�na bezpo�rednio przyporz�dkowa� nabyciu, budowie, lub 
wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów aktywuje si� jako cz��� ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia tego składnika aktywów. Na koszty finansowania zewn�trznego składaj� si� odsetki i 
zyski lub straty z tytułu ró�nic kursowych do wysoko�ci odpowiadaj�cej korekcie kosztu odsetek.  

5.14 Utrata warto�ci niefinansowych aktywów trwałych  

Na ka�dy dzie� bilansowy Grupa ocenia, czy istniej� jakiekolwiek przesłanki wskazuj�ce na to, �e 
mogła nast�pi� utrata warto�ci którego� ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie 
stwierdzenia, �e przesłanki takie zachodz�, lub w razie konieczno�ci przeprowadzenia corocznego 
testu sprawdzaj�cego, czy nast�piła utrata warto�ci, Grupa dokonuje oszacowania warto�ci 
odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne, do którego 
dany składnik aktywów nale�y.  

Warto�� odzyskiwalna składnika aktywów lub o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne odpowiada 
warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda�y tego składnika aktywów lub odpowiednio 
o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne, lub jego warto�ci u�ytkowej, zale�nie od tego, która 
 z nich jest wy�sza. Warto�� odzyskiwaln� ustala si� dla poszczególnych aktywów, chyba �e dany 
składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieni��nych, które w wi�kszo�ci s� niezale�ne 
od tych, które s� generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Je�li warto�� bilansowa 
składnika aktywów jest wy�sza ni� jego warto�� odzyskiwalna, ma miejsce utrata warto�ci i dokonuje 
si� wówczas odpisu do ustalonej warto�ci odzyskiwalnej. Przy szacowaniu warto�ci u�ytkowej 
prognozowane przepływy pieni��ne s� dyskontowane do ich warto�ci bie��cej przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej przed uwzgl�dnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bie��ce 
rynkowe oszacowanie warto�ci pieni�dza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. 
Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci składników maj�tkowych u�ywanych w działalno�ci 
kontynuowanej ujmuje si� w tych kategoriach kosztów, które odpowiadaj� funkcji składnika aktywów, 
w przypadku którego stwierdzono utrat� warto�ci.  

Na ka�dy dzie� bilansowy Grupa ocenia, czy wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na to, �e odpis 
aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci, który był uj�ty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego 
składnika aktywów jest zb�dny, lub czy powinien zosta� zmniejszony. Je�eli takie przesłanki 
wyst�puj�, Grupa szacuje warto�� odzyskiwaln� tego składnika aktywów. Poprzednio uj�ty odpis 
aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu uj�cia 
ostatniego odpisu aktualizuj�cego nast�piła zmiana warto�ci szacunkowych stosowanych do ustalenia 
warto�ci odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwy�sza si� warto�� 
bilansow� składnika aktywów do wysoko�ci jego warto�ci odzyskiwalnej. Podwy�szona kwota nie 
mo�e przekroczy� warto�ci bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odj�ciu 
umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie uj�to odpisu aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci 
w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci 
składnika aktywów ujmuje si� niezwłocznie jako przychód w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu 
odpisu aktualizuj�cego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotycz�cy danego składnika jest 
korygowany w sposób, który pozwala w ci�gu pozostałego okresu u�ytkowania tego składnika 
aktywów dokonywa� systematycznego odpisania jego zweryfikowanej warto�ci bilansowej 
pomniejszonej o warto�� ko�cow�.  

5.15 Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone s� na nast�puj�ce kategorie:  
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, 
– Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy, 
– Po�yczki udzielone i nale�no�ci, 
– Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y, 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners  

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

(w tysi�cach złotych) 

 20 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci s� to inwestycje o okre�lonych lub 
mo�liwych do okre�lenia płatno�ciach oraz ustalonym terminie wymagalno�ci, które Grupa zamierza 
 i ma mo�liwo�� utrzyma� w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci wyceniane s� według zamortyzowanego kosztu przy u�yciu metody efektywnej stopy 
procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci kwalifikowane s� jako aktywa 
długoterminowe, je�eli ich zapadalno�� przekracza 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 
Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzi�ki krótkoterminowym wahaniom ceny  
s� klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. 
Instrumenty pochodne s� równie� klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba �e s� to 
instrumenty uznane za efektywne instrumenty zabezpieczaj�ce lub umowy gwarancji finansowych. 
Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy s� wyceniane w warto�ci 
godziwej uwzgl�dniaj�c ich warto�� rynkow� na dzie� bilansowy bez uwzgl�dnienia kosztów 
transakcji sprzeda�y. Zmiany warto�ci tych instrumentów finansowych ujmowane s� w rachunku 
zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej 
przez wynik finansowy zaliczane s� do aktywów obrotowych. Je�eli kontrakt zawiera jeden lub wi�cej 
wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt mo�e zosta� zakwalifikowany do kategorii 
aktywów finansowych wycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy  
to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieni��ne  
z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyra�nie zakazane. Aktywa 
finansowe mog� by� przy pierwotnym uj�ciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy, je�eli poni�sze kryteria s� spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje 
lub znacz�co obni�a niespójno�� traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat 
lub zysków podlegaj� innym regulacjom; lub (ii) aktywa s� cz��ci� grupy aktywów finansowych, które 
s� zarz�dzane i oceniane w oparciu o warto�� godziw�, zgodnie z udokumentowan� strategi� 
zarz�dzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawieraj� wbudowane instrumenty pochodne, które 
powinny by� oddzielnie ujmowane. Na dzie� 31 grudnia 2007 roku �adne aktywa finansowe  
nie zostały zakwalifikowane do kategorii wycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy  
(na dzie� 31 grudnia 2006 roku: zero). 
Po�yczki udzielone i nale�no�ci to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe  
o ustalonych lub mo�liwych do ustalenia płatno�ciach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza si� je 
do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalno�ci nie przekracza 12 miesi�cy od dnia 
bilansowego. Po�yczki udzielone i nale�no�ci o terminie wymagalno�ci przekraczaj�cym 12 miesi�cy 
od dnia bilansowego zalicza si� do aktywów trwałych. 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y s� to aktywa finansowe nieb�d�ce instrumentami 
pochodnymi, które zostały zaklasyfikowane jako dost�pne do sprzeda�y lub nienale��ce do �adnej z 
wcze�niej wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y s� 
ujmowane według warto�ci godziwej, bez potr�cania kosztów transakcji sprzeda�y, z uwzgl�dnieniem 
warto�ci rynkowej na dzie� bilansowy. W przypadku braku notowa� giełdowych na aktywnym rynku  
i braku mo�liwo�ci wiarygodnego okre�lenia ich warto�ci godziwej metodami alternatywnymi, aktywa 
finansowe dost�pne do sprzeda�y wyceniane s� w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty 
warto�ci. Dodatni� i ujemn� ró�nic� pomi�dzy warto�ci� godziw� aktywów dost�pnych do sprzeda�y 
(je�li istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których warto�� godziwa mo�e by� 
ustalona w inny wiarygodny sposób), a ich cen� nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, 
odnosi si� na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek warto�ci aktywów dost�pnych do 
sprzeda�y spowodowany utrat� warto�ci odnosi si� do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 
Nabycie i sprzeda� aktywów finansowych rozpoznawane s� na dzie� dokonania transakcji.  
W momencie pocz�tkowego uj�cia składnik aktywów finansowych wycenia si� w warto�ci godziwej, 
powi�kszonej, w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mog� by� bezpo�rednio przypisane do 
nabycia. 
Składnik aktywów finansowych zostaje usuni�ty z bilansu, gdy Grupa traci kontrol� nad prawami 
umownymi składaj�cymi si� na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku 
sprzeda�y instrumentu lub gdy wszystkie przepływy �rodków pieni��nych przypisane danemu 
instrumentowi przechodz� na niezale�n� stron� trzeci�. 
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5.16 Utrata warto�ci aktywów finansowych 

Na ka�dy dzie� bilansowy Grupa ocenia, czy istniej� obiektywne przesłanki utraty warto�ci składnika 
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 
 

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

Je�eli istniej� obiektywne przesłanki na to, �e została poniesiona strata z tytułu utraty warto�ci 
po�yczek udzielonych i nale�no�ci wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci równa si� ró�nicy pomi�dzy warto�ci� bilansow� składnika 
aktywów finansowych a warto�ci� bie��c� oszacowanych przyszłych przepływów pieni��nych  
(z wył�czeniem przyszłych strat z tytułu nie�ci�gni�cia nale�no�ci, które nie zostały jeszcze 
poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy 
procentowej ustalonej przy pocz�tkowym uj�ciu). Warto�� bilansow� składnika aktywów obni�a si� 
bezpo�rednio lub poprzez odpis aktualizuj�cy. Kwot� straty ujmuje si� w rachunku zysków i strat.  
Grupa ocenia najpierw, czy istniej� obiektywne przesłanki utraty warto�ci poszczególnych składników 
aktywów finansowych, które indywidualnie s� znacz�ce, a tak�e przesłanki utraty warto�ci aktywów 
finansowych, które indywidualnie nie s� znacz�ce. Je�eli z przeprowadzonej analizy wynika, �e nie 
istniej� obiektywne przesłanki utraty warto�ci indywidualnie ocenianego składnika aktywów 
finansowych, niezale�nie od tego, czy jest on znacz�cy, czy te� nie, to Grupa wł�cza ten składnik do 
grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i ł�cznie ocenia  pod 
k�tem utraty warto�ci. Aktywa, które indywidualnie s� oceniane pod k�tem utraty warto�ci i dla których 
uj�to odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci lub uznano, �e dotychczasowy odpis nie ulegnie 
zmianie, nie s� brane pod uwag� przy ł�cznej ocenie grupy aktywów pod k�tem utraty warto�ci. 
Je�eli w nast�pnym okresie odpis z tytułu utraty warto�ci zmniejszył si�, a zmniejszenie to mo�na  
w obiektywny sposób powi�za� ze zdarzeniem nast�puj�cym po uj�ciu odpisu, to uprzednio uj�ty 
odpis odwraca si�. Pó�niejsze odwrócenie odpisu aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci ujmuje si� 
 w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim  na dzie� odwrócenia warto�� bilansowa składnika 
aktywów nie przewy�sza jego zamortyzowanego kosztu.    

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

Je�eli wyst�puj� obiektywne przesłanki, �e nast�piła utrata warto�ci nienotowanego instrumentu 
kapitałowego, który nie jest wykazywany według warto�ci godziwej, gdy� jego warto�ci godziwej nie 
mo�na wiarygodnie ustali�, albo instrumentu pochodnego, który jest powi�zany i musi zosta� 
rozliczony poprzez dostaw� takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwot� odpisu  
z tytułu utraty warto�ci ustala si� jako ró�nic� pomi�dzy warto�ci� bilansow� składnika aktywów 
finansowych oraz warto�ci� bie��c� oszacowanych przyszłych przepływów pieni��nych 
zdyskontowanych przy zastosowaniu bie��cej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów 
finansowych.  

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 

Je�eli wyst�puj� obiektywne przesłanki, �e nast�piła utrata warto�ci składnika aktywów finansowych 
dost�pnego do sprzeda�y, to kwota stanowi�ca ró�nic� pomi�dzy cen� nabycia tego składnika 
aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzacj�) i jego bie��c� warto�ci� godziw�, 
pomniejszon� o wszelkie odpisy z tytułu utraty warto�ci tego składnika uprzednio uj�te w rachunku 
zysków i strat, zostaje wyksi�gowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. 
Nie mo�na ujmowa� w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty warto�ci 
instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dost�pne do sprzeda�y. Je�eli w nast�pnym okresie 
warto�� godziwa instrumentu dłu�nego dost�pnego do sprzeda�y wzro�nie, a wzrost ten mo�e by� 
obiektywnie ł�czony ze zdarzeniem nast�puj�cym po uj�ciu odpisu z tytułu utraty warto�ci w rachunku 
zysków i strat, to kwot� odwracanego odpisu ujmuje si� w rachunku zysków i strat.  
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5.17 Leasing 

Grupa jako leasingobiorca  

Umowy leasingu finansowego, które przenosz� na Grup� zasadniczo całe ryzyko i korzy�ci 
wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, s� ujmowane w bilansie na dzie� rozpocz�cia leasingu 
według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej �rodka trwałego stanowi�cego 
przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe s� 
rozdzielane pomi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�zania z tytułu leasingu w sposób 
umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania. Koszty 
finansowe s� ujmowane bezpo�rednio w ci��ar rachunku zysków i strat. 

�rodki trwałe u�ytkowane na mocy umów leasingu finansowego s� amortyzowane przez krótszy  
z dwóch okresów: szacowany okres u�ytkowania �rodka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie 
po�ytki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s� do umów leasingu operacyjnego. 
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane s� jako koszty w rachunku zysków i strat 
metod� liniow� przez okres trwania leasingu. 

Grupa jako leasingodawca 

Jedna ze spółek Grupy jest stron� umowy leasingowej, na podstawie której oddaje do odpłatnego 
u�ywania �rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne przez uzgodniony okres. 
Zgodnie z MSR 17 transakcja dzier�awy, której stron� jest jednostka zale�na, spełnia kryteria leasingu 
finansowego i w ten sposób została zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy Kapitałowej. Z punktu widzenia przepisów podatkowych transakcja ta jest traktowana jako 
transakcja leasingu operacyjnego. 
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których nast�puje przeniesienie zasadniczo 
całego ryzyka i po�ytków wynikaj�cych z tytułu posiadania aktywów b�d�cych przedmiotem umowy, 
przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach leasingobiorcy jako �rodek trwały według warto�ci 
bie��cej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzie� rozpocz�cia leasingu. W ksi�gach 
leasingodawcy aktywa oddane w leasing finansowy s� prezentowane jako nale�no�ci w kwocie równej 
inwestycji leasingowej netto. Opłaty leasingowe s� dzielone mi�dzy przychody finansowe  
i zmniejszenie salda nale�no�ci. Przychody i koszty finansowe ujmowane s� bezpo�rednio  
w rachunku zysku i strat. 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniaj� warunków umowy leasingu finansowego, 
ujmowane s� jako koszty w rachunku zysków i strat metod� liniow� przez okres trwania leasingu. 

5.18 Zapasy 

Zapasy s� wyceniane według ni�szej z dwóch warto�ci: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i mo�liwej 
do uzyskania ceny sprzeda�y netto. Zapasy materiałów s� powi�kszane o koszty poniesione w celu 
doprowadzenia składników maj�tkowych do ich aktualnego miejsca i stanu i rozliczane s� według 
ceny nabycia ustalonej na podstawie metody „�redniej wa�onej”.  

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmuj� koszty bezpo�rednich 
materiałów i robocizny oraz uzasadnion� cz��� po�rednich kosztów produkcji, ustalon� przy 
normalnym wykorzystaniu zdolno�ci produkcyjnych. 

Cena sprzeda�y netto jest to mo�liwa do uzyskania na dzie� bilansowy cena sprzeda�y bez podatku 
od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty 
zwi�zane z przystosowaniem składnika do sprzeda�y i dokonaniem tej sprzeda�y.  

W ramach zapasów, ze wzgl�du na krótki cykl operacyjny oraz obrotowo��, ujmowane s� �wiadectwa 
pochodzenia (por. pkt 5.34) oraz nakłady na development farm wiatrowych, których przydatno�� do 
u�ytkowania została uznana za prawdopodobn�. 
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5.19 Nale�no�ci krótko- i długoterminowe 

Nale�no�ci handlowe z wyj�tkiem nale�no�ci z tytułu leasingu szerzej opisanego w punkcie 5.17 s� 
wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizuj�ce. 

Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� uwzgl�dniaj�c stopie� prawdopodobie�stwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizuj�cego. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci zalicza si� odpowiednio 
do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zale�nie od rodzaju nale�no�ci, 
której dotyczy odpis aktualizacji. 

Nale�no�ci umorzone, przedawnione lub nie�ci�galne zmniejszaj� dokonane uprzednio odpisy 
aktualizuj�ce ich warto��. 

Nale�no�ci umorzone, przedawnione lub nie�ci�galne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizuj�cych ich warto�� lub dokonano odpisów w niepełnej wysoko�ci, zalicza si� odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

Nale�no�ci zawieraj� równie� nale�no�ci z tytułu leasingu finansowego. 

W przypadku, gdy wpływ warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny, warto�� nale�no�ci jest ustalana 
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni��nych do warto�ci bie��cej, 
przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza 
w czasie. Je�eli zastosowana została metoda polegaj�ca na dyskontowaniu, zwi�kszenie nale�no�ci 
w zwi�zku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 

5.20 Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu obowi�zuj�cego w dniu zawarcia transakcji. 
Na dzie� bilansowy �rodki pieni��ne, kredyty bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa pieni��ne 
wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
�redniego NBP. Powstałe z przeliczenia ró�nice kursowe ujmowane s� odpowiednio w pozycji 
przychodów lub kosztów finansowych. 
Aktywa i zobowi�zania niepieni��ne ujmowane według kosztu historycznego wyra�onego w walucie 
obcej s� wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowi�zania niepieni��ne 
ujmowane według warto�ci godziwej wyra�onej w walucie obcej s� przeliczane po kursie z dnia 
dokonania wyceny do warto�ci godziwej.  
Nast�puj�ce kursy zostały przyj�te dla potrzeb wyceny: 

  31.12.2007 31.12.2006 

USD 2,4350 2,9105 
EUR 3,5820 3,8312 
CAD 2,4854 2,5077 
CHF 2,1614 2,3842 
GBP 4,8688 5,7063 

 

5.21 �rodki pieni	�ne i ekwiwalenty �rodków pieni	�nych 

�rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu 
zapadalno�ci wyceniane s� według warto�ci godziwej. 

Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływu �rodków pieni��nych pozycja �rodki 
pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych obejmuje gotówk� w kasie, lokaty bankowe, jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych bony skarbowe i obligacje, które nie zostały potraktowane 
jako działalno�� lokacyjna. 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners  

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

(w tysi�cach złotych) 

 24 

5.22 Rozliczenia mi	dzyokresowe 

Grupa dokonuje czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów, je�eli dotycz� one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów dokonywane s� w wysoko�ci 
prawdopodobnych zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy. 

5.23 Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysoko�ci okre�lonej w statucie jednostki dominuj�cej i wpisanej 
w rejestrze s�dowym. Ró�nice mi�dzy warto�ci� godziw� uzyskanej zapłaty i warto�ci� nominaln� 
akcji s� ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej. 
W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obci��a kapitał własny i jest wykazywana 
w bilansie w pozycji akcji własnych. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje si� 
jako nale�ne wkłady na poczet kapitału. 

5.24 Płatno�ci w formie akcji własnych 

Członkowie Zarz�du  jednostki dominuj�cej i kluczowi pracownicy otrzymuj� nagrody w formie akcji 
własnych, w zwi�zku z czym �wiadcz� usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji („transakcje 
rozliczane w instrumentach kapitałowych ”). 

Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych 

Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez 
odniesienie do warto�ci godziwej na dzie� przyznania praw. Warto�� godziwa ustalana jest w oparciu 
o model dwumianowy lub model Blacka-Scholesa-Mertona. Przy wycenie transakcji rozliczanych  
w instrumentach kapitałowych nie s� uwzgl�dniane �adne warunki dotycz�ce efektywno�ci/wyników, 
poza tymi, które s� zwi�zane z cen� akcji spółki dominuj�cej („uwarunkowania rynkowe”). 
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz  
z odpowiadaj�cym mu wzrostem warto�ci kapitału własnego w okresie, w którym spełnione zostały 
warunki dotycz�ce efektywno�ci/wyników, ko�cz�cym si� w dniu, w którym okre�leni pracownicy 
zdob�d� pełne uprawnienia do �wiadcze� („dzie� nabycia praw”). Skumulowany koszt uj�ty z tytułu 
transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych na ka�dy dzie� bilansowy do dnia nabycia praw 
odzwierciedla stopie� upływu okresu nabywania praw oraz liczb� nagród, do których prawa – w opinii 
Zarz�du jednostki dominuj�cej na ten dzie�, opartej na mo�liwie najlepszych szacunkach liczby 
instrumentów kapitałowych – zostan� ostatecznie nabyte. 
	adne koszty nie s� ujmowane z tytułu nagród, do których prawa nie zostan� ostatecznie nabyte,  
z wyj�tkiem nagród, w przypadku których nabycie praw zale�y od warunków rynkowych, które s� 
traktowane jako nabyte bez wzgl�du na fakt spełnienia uwarunkowa� rynkowych, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich innych warunków dotycz�cych efektywno�ci. 
W przypadku modyfikacji warunków przyznawania nagród rozliczanych w instrumentach kapitałowych, 
w ramach spełnienia wymogu minimum ujmuje si� koszty, jak w przypadku gdyby warunki te nie 
uległy zmianie. Ponadto, ujmowane s� koszty z tytułu ka�dego wzrostu warto�ci transakcji w wyniku 
modyfikacji, wycenione na dzie� zmiany. 
W przypadku anulowania nagrody rozliczanej w instrumentach kapitałowych, jest ona traktowana  
w taki sposób, jakby prawa do niej zostały nabyte w dniu anulowania, a wszelkie jeszcze nieuj�te 
koszty z tytułu nagrody s� niezwłocznie ujmowane. Jednak�e w przypadku zast�pienia anulowanej 
nagrody now� nagrod� – okre�lon� jako nagroda zast�pcza w dniu jej przyznania, nagroda 
anulowana i nowa nagroda s� traktowane tak, jakby stanowiły modyfikacj� pierwotnej nagrody,  
tj. w sposób opisany w paragrafie powy�ej. 

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania opcje na akcje własne nie maj� istotnego efektu 
rozwadniaj�cego na zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�. 
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5.25 Rezerwy 

Rezerwy ujmowane s� wówczas, gdy na Spółkach Grupy ci��y istniej�cy obowi�zek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, �e 
wypełnienie tego obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu �rodków uosabiaj�cych korzy�ci 
ekonomiczne, oraz gdy mo�na dokona� wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi�zania.  

Je�eli Grupa spodziewa si�, �e koszty obj�te rezerw� zostan� zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odr�bny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy 
jest rzecz� praktycznie pewn�, �e zwrot ten rzeczywi�cie nast�pi. Koszty dotycz�ce danej rezerwy s� 
wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ 
warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny, wielko�� rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieni��nych do warto�ci bie��cej, przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz 
ewentualnego ryzyka zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. Je�eli zastosowana została metoda 
polegaj�ca na dyskontowaniu, zwi�kszenie rezerwy w zwi�zku z upływem czasu jest ujmowane jako 
koszty finansowe. 

5.26 Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółek Grupy maj� prawo do nagród 
jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe s� wypłacane pracownikom po 
przepracowaniu okre�lonej liczby lat. Odprawy emerytalne s� wypłacane jednorazowo, w momencie 
przej�cia na emerytur�. Wysoko�� odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zale�y od sta�u 
pracy oraz �redniego wynagrodzenia pracownika. Spółka tworzy rezerw� na przyszłe zobowi�zania  
z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu przyporz�dkowania kosztów do 
okresów, których dotycz�. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe s� innymi długoterminowymi 
�wiadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne s� programami okre�lonych �wiadcze� 
po okresie zatrudnienia. Warto�� bie��ca tych zobowi�za� na ka�dy dzie� bilansowy jest obliczona 
przez niezale�nego aktuariusza. Naliczone zobowi�zania s� równe zdyskontowanym płatno�ciom, 
które w przyszło�ci zostan� dokonane, z uwzgl�dnieniem rotacji zatrudnienia i dotycz� okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte s� o dane 
historyczne. Zyski i straty z oblicze� aktuarialnych s� rozpoznawane w rachunku zysków i strat. 

5.27 Oprocentowane kredyty bankowe, po�yczki i papiery dłu�ne 

W momencie pocz�tkowego uj�cia, wszystkie kredyty bankowe, po�yczki i papiery dłu�ne s� 
ujmowane według ceny nabycia odpowiadaj�cej warto�ci godziwej otrzymanych �rodków pieni��nych, 
pomniejszonej o koszty zwi�zane z uzyskaniem kredytu lub po�yczki. 

Po pocz�tkowym uj�ciu oprocentowane kredyty, po�yczki i papiery dłu�ne s� wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzgl�dnia si� koszty zwi�zane z uzyskaniem kredytu lub 
po�yczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w zwi�zku ze zobowi�zaniem. 

Przychody i koszty s� ujmowane w rachunku zysków i strat z chwil� usuni�cia zobowi�zania z bilansu, 
a tak�e w wyniku rozliczenia metod� efektywnej stopy procentowej. 

5.28 Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania  

Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane s� w kwocie wymagaj�cej zapłaty. 
Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy obejmuj� 
zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowi�zania finansowe pierwotnie 
zakwalifikowane do kategorii wycenianych do warto�ci godziwej przez wynik finansowy. Zobowi�zania 
finansowe s� klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, je�eli zostały nabyte dla celów sprzeda�y w 
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niedalekiej przyszło�ci. Instrumenty pochodne, wł�czaj�c wydzielone instrumenty wbudowane, s� 
równie� klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba �e s� uznane za efektywne instrumenty 
zabezpieczaj�ce. Zobowi�zania finansowe mog� by� przy pierwotnym uj�ciu zakwalifikowane do 
kategorii wycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy, je�eli poni�sze kryteria s� 
spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub  znacz�co obni�a niespójno�� traktowania, gdy zarówno 
wycena jaki zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegaj� innym regulacjom; lub (ii) 
zobowi�zania s� cz��ci� grupy zobowi�za� finansowych, które s� zarz�dzane i oceniane w oparciu  
o warto�� godziw�, zgodnie z udokumentowan� strategi� zarz�dzania ryzykiem; lub (iii) zobowi�zania 
finansowe zawieraj� wbudowane instrumenty pochodne, które powinny by� oddzielnie ujmowane. Na 
dzie� 31 grudnia 2007 roku �adne zobowi�zania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii 
wycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy (na dzie� 31 grudnia 2006 roku: zero). 

Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy s� wyceniane  
w warto�ci godziwej, uwzgl�dniaj�c ich warto�� rynkow� na dzie� bilansowy bez uwzgl�dnienia 
kosztów transakcji sprzeda�y. Zmiany w warto�ci godziwej tych instrumentów s� ujmowane  
w rachunku zysków i strat jako koszty lub przychody finansowe.  

Inne zobowi�zania finansowe, nieb�d�ce instrumentami finansowymi wycenianymi w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy, s� wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy u�yciu metody 
efektywnej stopy procentowej. 

Grupa wył�cza ze swojego bilansu zobowi�zanie finansowe, gdy zobowi�zanie wygasło – to znaczy, 
kiedy obowi�zek okre�lony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zast�pienie 
dotychczasowego instrumentu dłu�nego przez instrument o zasadniczo ró�nych warunkach 
dokonywane pomi�dzy tymi samymi podmiotami Grupa ujmuje jako wyga�niecie pierwotnego 
zobowi�zania finansowego i uj�cie nowego zobowi�zania finansowego. Podobnie znacz�ce 
modyfikacje warunków umowy dotycz�cej istniej�cego zobowi�zania finansowego Grupa ujmuje jako 
wyga�niecie pierwotnego i ujecie nowego zobowi�zania finansowego. Powstaj�ce z tytułu zamiany 
ró�nice odno�nych warto�ci bilansowych wykazuje si� w rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe obejmuj� w szczególno�ci zobowi�zania wobec urz�du 
skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowi�zania z tytułu otrzymanych zaliczek, 
które b�d� rozliczone poprzez dostaw� towarów, usług lub �rodków trwałych. Pozostałe zobowi�zania 
niefinansowe ujmowane s� w kwocie wymagaj�cej zapłaty. 

5.29 Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane s� w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e Grupa uzyska korzy�ci 
ekonomiczne, które mo�na wiarygodnie wyceni�. Przychody s� rozpoznawane po pomniejszeniu  
o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów 
obowi�zuj� równie� kryteria przedstawione poni�ej. 

5.29.1 Sprzeda� towarów i produktów 

Przychody s� ujmowane w momencie, gdy znacz�ce ryzyko i korzy�ci wynikaj�ce z prawa własno�ci 
towarów b�d� produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwot� przychodów mo�na wyceni�  
w wiarygodny sposób. 

5.29.2 �wiadczenie usług 

Przychody z tytułu �wiadczenia usług s� ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich 
realizacji. Je�eli wyniku kontraktu nie mo�na wiarygodnie oszacowa�, wówczas przychody 
uzyskiwane z tytułu tego kontraktu s� ujmowane tylko do wysoko�ci poniesionych kosztów, które 
Grupa spodziewa si� odzyska�.  

5.29.3 Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek s� ujmowane sukcesywnie w miar� ich naliczania (z uwzgl�dnieniem 
metody efektywnej stopy procentowej, stanowi�cej stop� dyskontuj�c� przyszłe wpływy pieni��ne 
przez szacowany okres �ycia instrumentów finansowych) w stosunku do warto�ci bilansowej netto 
danego składnika aktywów finansowych. 
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5. 29.4 Dywidendy 

Dywidendy s� ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich 
otrzymania. 

5. 29.5 Dotacje  

Je�eli istnieje uzasadniona pewno��, �e dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostan� wszystkie 
zwi�zane z ni� warunki, wówczas dotacje s� ujmowane według ich warto�ci godziwej.  

Je�eli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób 
współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowa�. Je�eli dotacja dotyczy 
składnika aktywów, wówczas jej warto�� godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych 
okresów, a nast�pnie stopniowo, drog� równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków  
i strat przez szacowany okres u�ytkowania zwi�zanego z ni� składnika aktywów. 

5.30 Podatki 

5. 30.1 Podatek bie��cy 

Zobowi�zania i nale�no�ci z tytułu bie��cego podatku za okres bie��cy i okresy poprzednie wycenia 
si� w wysoko�ci kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegaj�cych zwrotowi 
od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które 
prawnie lub faktycznie ju� obowi�zywały na dzie� bilansowy.  

5. 30.2 Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczo�ci finansowej, podatek odroczony jest obliczany metod� zobowi�za� 
bilansowych w stosunku do ró�nic przej�ciowych wyst�puj�cych na dzie� bilansowy mi�dzy warto�ci� 
podatkow� aktywów i zobowi�za� a ich warto�ci� bilansow� wykazan� w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich ró�nic 
przej�ciowych: 

• z wyj�tkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku pocz�tkowego 
uj�cia warto�ci firmy lub pocz�tkowego uj�cia składnika aktywów b�d� zobowi�zania przy 
transakcji nie stanowi�cej poł�czenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie 
maj�cej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy strat� 
podatkow� oraz  

• w przypadku dodatnich ró�nic przej�ciowych wynikaj�cych z inwestycji w jednostkach 
zale�nych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsi�wzi�ciach – z wyj�tkiem 
sytuacji, gdy terminy odwracania si� ró�nic przej�ciowych podlegaj� kontroli inwestora i gdy 
prawdopodobne jest, i� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci ró�nice przej�ciowe nie ulegn� 
odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane s� w odniesieniu do wszystkich ujemnych ró�nic 
przej�ciowych, jak równie� niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat 
podatkowych przeniesionych na nast�pne lata, w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e 
zostanie osi�gni�ty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzysta� ww. ró�nice, aktywa i straty: 

• z wyj�tkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotycz�ce ujemnych ró�nic 
przej�ciowych powstaj� w wyniku pocz�tkowego uj�cia składnika aktywów b�d� zobowi�zania 
przy transakcji nie stanowi�cej poł�czenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania 
nie maj� wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy strat� 
podatkow� oraz 

• w przypadku ujemnych ró�nic przej�ciowych z tytułu inwestycji w jednostkach zale�nych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsi�wzi�ciach, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysoko�ci, w jakiej jest 
prawdopodobne, i� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci ww. ró�nice przej�ciowe ulegn� 
odwróceniu i osi�gni�ty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potr�cenie 
ujemnych ró�nic przej�ciowych. 
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Warto�� bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na ka�dy 
dzie� bilansowy i ulega stosownemu obni�eniu o tyle, o ile przestało by� prawdopodobne osi�gni�cie 
dochodu do opodatkowania wystarczaj�cego do cz��ciowego lub całkowitego zrealizowania składnika 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieuj�ty składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na ka�dy dzie� bilansowy i jest 
ujmowany do wysoko�ci odzwierciedlaj�cej prawdopodobie�stwo osi�gni�cia w przyszło�ci dochodów 
do opodatkowania, które pozwol� na odzyskanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane 
s� z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywa� b�d� obowi�zywa� w okresie, 
gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwi�zana, przyjmuj�c za podstaw� stawki 
podatkowe (i przepisy podatkowe) obowi�zuj�ce na dzie� bilansowy lub takie, których obowi�zywanie 
w przyszło�ci jest pewne na dzie� bilansowy. 

Podatek dochodowy dotycz�cy pozycji ujmowanych bezpo�rednio w kapitale własnym jest ujmowany 
w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 

Grupa kompensuje ze sob� aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada mo�liwy do wyegzekwowania 
tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat nale�no�ci ze zobowi�zaniami z tytułu bie��cego 
podatku i odroczony podatek dochodowy ma zwi�zek z tym samym podatnikiem i tym samym 
organem podatkowym.  

5. 30.3 Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowi�zania s� ujmowane po pomniejszeniu o warto�� podatku od 
towarów i usług, z wyj�tkiem: 

• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest mo�liwy do 
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako cz��� ceny 
nabycia składnika aktywów lub jako cz��� pozycji kosztowej oraz 

• nale�no�ci i zobowi�za�, które s� wykazywane z uwzgl�dnieniem kwoty podatku od towarów 
i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług mo�liwa do odzyskania lub nale�na do zapłaty na rzecz 
organów podatkowych jest uj�ta w bilansie jako cz��� nale�no�ci lub zobowi�za�.  

5.31 Zysk netto na jedn� akcj	 

Zysk netto na jedn� akcj� dla ka�dego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany 
okres przez �redni� wa�on� ilo�ci akcji w danym okresie. 

Rozwodniony zysk netto na jedn� akcj� dla ka�dego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku 
netto skorygowanego o zmiany zysku netto wynikaj�ce z zamiany potencjalnych akcji zwykłych za 
dany okres przez przewidywan� �redni� wa�on� liczb� akcji. 

5.32 Zobowi�zania i nale�no�ci warunkowe 

Przez zobowi�zania warunkowe rozumie si� obowi�zek wykonania �wiadcze�, których powstanie jest 
uzale�nione od zaistnienia okre�lonych zdarze�. Zobowi�zania warunkowe nie s� wykazywane  
w bilansie, jednak�e ujawnia si� informacj� o zobowi�zaniu warunkowym, chyba �e 
prawdopodobie�stwo wypływu �rodków uosabiaj�cych korzy�ci ekonomiczne jest znikome. 

Nale�no�ci warunkowe nie s� wykazywane w bilansie, jednak�e ujawnia si� informacj� o nale�no�ci 
warunkowej, je�eli wpływ �rodków uosabiaj�cych korzy�ci ekonomiczne jest prawdopodobny. 
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5.33 Uprawnienia do emisji  

Grupa tworzy rezerw� z tytułu uprawnie� do emisji w sytuacji, gdy posiada niedobór uprawnie� do 
emisji. W sytuacji, gdy wyst�puje nadwy�ka uprawnie� nad rzeczywist� emisj�, nadwy�ka ta 
wykazywana jest w ewidencji pozabilansowej. 

5.34 �wiadectwa pochodzenia 

Ze wzgl�du na krótki cykl operacyjny i wysok� obrotowo�� �wiadectwa pochodzenia zielonej energii 
ujmowane s� w przychodach operacyjnych i aktywach obrotowych (zapasy) w momencie 
wyprodukowania energii, gdy jest prawdopodobne, �e Grupa uzyska korzy�ci ekonomiczne. 

6. Informacja dotycz�ca sprawozdawczo�ci według segmentów 
bran�owych i geograficznych 

Grupa dokonała analizy maj�cej na celu identyfikacj� potencjalnych segmentów. Podstawowym 
kryterium wydzielenia segmentów było zró�nicowanie ryzyk i stóp zwrotu osi�ganych przez 
poszczególne segmenty. W wyniku tej analizy wyodr�bniono segment działalno�ci outsourcingowej 
polegaj�cy na �wiadczeniu usług operatorskich, segment działalno�ci outsourcingowej polegaj�cy na 
produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz segment energetyki wiatrowej. W poni�szej tabeli 
przedstawiono podstawowe dane dotycz�ce działalno�ci wyodr�bnionych segmentów.  
 
31.12.2007 Działalno�� kontynuowana

Działalno�� 
outsourcingowa - 

usługa 
operatorska

Pozostała 
działalno�� 

outsourcingowa - 
produkcja energii 

elektrycznej i 

Działalno�� 
Developerska - 
sprzeda� farm 

wiatrowych
Energetyka 

wiatrowa Razem
Przychody ze sprzeda�y do klientów 
zewn�trznych 38 727 26 046 13 715 14 351 92 839

Transakcje mi�dzysegmentowe - - - -
Razem przychody 38 727 26 046 13 715 14 351 92 839
Wynik segmentu 26 615 1 855 10 880 7 653 47 003
Wydatki niealokowane - - - - (11 185)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne - - - - 37
Wynik operacyjny - - - - 35 855
Przychody/koszty finansowe 2 974 - 4 691 - 7 665
Niealokowane przychody/koszty finansowe - - - - (1 846)

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych - - - - (12)

Wynik brutto - - - - 41 662

Podatek dochodowy - - - - (8 556)
Wynik netto - - - - 33 106
Aktywa segmentu 284 158 41 658 6 910 104 547 437 272

Aktywa niealokowane - - - - 45 348
Aktywa razem 284 158 41 658 6 910 104 547 482 620
Zobowi�zania segmentu 218 542 37 100 - 79 621 335 263
Niealokowane zobowi�zania - - - 3 358
Zobowi�zania razem 218 542 37 100 - 79 621 338 621
Wydatki na nabycie �rodków trwałych i 
warto�ci niematerialnych, w tym:

61 290 - 45 774 46 125

- �rodki trwałe 61 290 - 45 774 46 125
- Warto�ci niematerialne - - -
Amortyzacja 113 4 089 - 5 038 9 240

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci - - - - (18 097)
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31.12.2006 Działalno�� kontynuowana

Przekształcone

Działalno�� 
outsourcingowa - 

usługa 
operatorska

Pozostała 
działalno�� 

outsourcingowa - 
produkcja energii 

elektrycznej i 

Działalno�� 
Developerska - 
sprzeda� farm 

wiatrowych
Energetyka 

wiatrowa Razem

Przychody ze sprzeda�y do klientów zewn�trznych 33 017 29 698 - - 62 715

Transakcje mi�dzysegmentowe - - - - -
Razem przychody 33 017 29 698 - - 62 715
Wynik segmentu 20 184 5 497 - (61) 25 620
Wydatki niealokowane - - - - (11 116)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne - - - - (14 210)
Wynik operacyjny - - - - 294
Przychody/koszty finansowe 2 066 - - - 2 066
Niealokowane przychody/koszty finansowe - - - - 123

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych - (661)

Wynik brutto - - - - 1 822

Podatek dochodowy - - - - (1 304)
Wynik netto - - - - 518
Aktywa segmentu 296 622 52 186 6 194 64 623 419 625

Aktywa niealokowane - - - - 6 572
Aktywa razem 296 622 52 186 6 194 64 623 426 197
Zobowi�zania segmentu 234 967 42 199 - 40 896 318 062
Niealokowane zobowi�zania - - - - 1 395
Zobowi�zania razem 234 967 42 199 - 40 896 319 456
Wydatki na nabycie �rodków trwałych i warto�ci 
niematerialnych

132 4 227 - 37 471 41 830

�rodki trwałe 132 4 227 - 37 471 41 830
Warto�ci niematerialne - - - - -
Amortyzacja 105 2 980 - 1 3 086

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci - - - - (18 097)  
 

Dane dotycz�ce segmentów bran�owych w 2006 roku zostały przekształcone na skutek 
wyodr�bnienia segmentu działalno�� developerska – sprzeda� farm wiatrowych. 

Grupa działa na terenie Polski (100% przychodów ze sprzeda�y), której regiony z uwagi na blisko�� 
lokalizacji, podobne warunki ekonomiczne i ryzyko ogólne nale�y uzna� za obszar jednorodny.  
W zwi�zku z tym Grupa nie posiada segmentów geograficznych. 

 

7. �rednie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO 

W okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi 
finansowymi ogłaszane przez NBP kursy wymiany złotego, w stosunku do EURO, wyniosły: 

 

 �redni kurs w okresie 
Minimalny kurs w 

okresie 
Maksymalny kurs w 

okresie 
Kurs na ostatni dzie� 

okresu 

31.12.2007 3,7829 3,5699 3,9385 3,5820 

31.12.2006 3,8991 3,7565 4,1065 3,8312 
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8. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej w przeliczeniu na EUR  

tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO

Aktywa ł�cznie 482 620 134 735 426 198 111 244

I. Aktywa trwałe 358 763 100 157 342 374 89 365

II. Aktywa obrotowe 123 857 34 578 83 824 21 879

Pasywa ł�cznie 482 620 134 735 426 198 111 244

I. Kapitał własny 143 999 40 201 106 742 27 861

II. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 338 621 94 534 319 456 83 383

 BILANS

31.12.2007 31.12.2006

 

 

tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR

I. Przychody ze sprzeda�y
92 839 24 542 62 715 16 084

II. Koszty własny ze sprzeda�y
(43 611) (11 528) (31 801) (8 156)

III. Zysk brutto na sprzeda�y
49 228 13 014 30 914 7 928

IV. Koszty sprzeda�y
- - - -

V. Koszty ogólnego zarz�du
(14 093) (3 725) (14 051) (3 604)

VI. Zysk/(Strata) na sprzeda�y
35 135 9 289 16 863 4 324

VII. Pozostałe przychody operacyjne
1 113 294 1 381 354

VIII. Pozostałe koszty operacyjne
(393) (104) (17 950) (4 604)

IX. Zysk/(Strata) z działalno�ci operacyjnej
35 855 9 479 294 74

X. Przychody finansowe
27 157 7 179 13 795 3 538

XI. Koszty finansowe
(21 350) (5 644) (12 266) (3 146)

XII. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej
41 662 11 014 1 823 466

XIII. Zysk/(strata) brutto
41 662 11 014 1 823 466

XIV. Podatek dochodowy
(8 556) (2 262) (1 304) (334)

XV. Zysk/(strata) netto
33 106 8 750 519 132

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.12.2007 31.12.2006
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tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO

I. Zysk/(Strata) brutto
41 662 11 013 1 824 468

II. Korekty razem:
(4 382) (1 158) 1 824 468

A. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej

37 280 9 855 5 571 1 429

B. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej

(32 296) (8 537) (45 968) (11 789)

C. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
finansowej

33 648 8 895 21 757 5 580

D. Przepływy pieni��ne netto
38 632 10 213 (18 640) (4 780)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH
31.12.2007 31.12.2006

 

Powy�sze dane finansowe przeliczono na EURO według nast�puj�cych zasad: 
- poszczególne pozycje bilansu – według �rednich kursów ogłoszonych przez NBP na dzie�,  

31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku,  
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni��nych – 

według kursów stanowi�cych �redni� arytmetyczn� �rednich kursów ogłoszonych przez NBP 
na ostatni dzie� ka�dego zako�czonego miesi�ca w roku zako�czonym 31 grudnia 2006 i 31 
grudnia 2007. 

 

9. Zysk netto przypadaj�cy na jedn� akcj	  

Zysk podstawowy przypadaj�cy na jedn� akcj� oblicza si� poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przypadaj�cego na zwykłych akcjonariuszy Grupy przez �redni� wa�on� liczb� wyemitowanych akcji 
zwykłych wyst�puj�cych w ci�gu okresu. 

Zysk rozwodniony przypadaj�cy na jedn� akcj� oblicza si� poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przypadaj�cego na zwykłych akcjonariuszy (po potr�ceniu odsetek od umarzalnych akcji 
uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez �redni� wa�on� liczb� wyemitowanych akcji 
zwykłych wyst�puj�cych w ci�gu okresu (skorygowan� o wpływ opcji rozwadniaj�cych oraz 
rozwadniaj�cych umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 

Poni�ej przedstawione zostały dane dotycz�ce zysku oraz akcji, które posłu�yły do wyliczenia 
podstawowego i rozwodnionego zysku na jedn� akcj�: 

 
ZYSK (STRATA) NA JEDN
 AKCJ�  

  31.12.2007 31.12.2006 

a) Zysk (strata) netto 33 106 519 

b) �rednia wa�ona liczba akcji zwykłych  18 537 371 18 255 142 

c) Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 1,79 0,03 

 
 31.12.2007 31.12.2006 

�rednia wa�ona ilo��  akcji zwykłych 18 537 371 
 

18 255 142 
Efekt rozwodnienia 0 0 
�rednia wa�ona rozwodniona ilo��  akcji 
zwykłych  18 537 371 

 
18 255 142 
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W okresie mi�dzy dniem bilansowym a dniem sporz�dzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego nie wyst�piły �adne transakcje dotycz�ce akcji zwykłych lub potencjalnych 
akcji zwykłych. 

10. Podział zysku 

W dniu 28 maja 2007 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominuj�cej, podj�ło 
uchwał�  w sprawie: 

- przeniesienia zysku osi�gni�tego przez Spółk� w roku obrotowym 2006 w kwocie 
325.000,00 zł (trzysta dwadzie�cia pi�� tysi�cy złotych) w cało�ci na kapitał rezerwowy 
przeznaczony na wypłat� dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

Zarz�d jednostki dominuj�cej zamierza dostarczy� Radzie Nadzorczej ostateczny wniosek dotycz�cy 
podziału zysku  2007 roku do ko�ca lutego 2008 roku. 

Zarz�d b�dzie wnioskował do Rady Nadzorczej, aby zysk osi�gni�ty w roku 2007, został w cało�ci 
przeznaczony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłat� dywidendy lub zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy.  

11. Warto�ci niematerialne 

stan na 31.12.2007

oprogramowanie 
komputerowe

1. warto��  brutto warto�ci niematerialnych na pocz�tek okresu 947 566 947
a) zwi�kszenia (z tytułu) 13 - 13
   - nabycie 13 - 13
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
2. warto��  brutto warto�ci niematerialnych na koniec okresu 960 566 960
3. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu (578) (244) (578)

- amortyzacja okresu bie��cego (43) (37) (43)
- zmniejszenia (z tytułu) - - -

4. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (621) (281) (621)
5. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na pocz�tek okresu - - -
 - zwi�kszenie - - -
 - zmniejszenie - - -
6. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na koniec okresu - - -
7. warto��  netto warto�ci niematerialnych na pocz�tek okresu 369 322 369
8. warto��  netto warto�ci niematerialnych na koniec okresu 339 285 339

ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH 
Warto�ci 

niematerialne  
razem

nabyte koncesje, patenty 
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stan na 31.12.2006

oprogramowanie 
komputerowe

1. warto��  brutto warto�ci niematerialnych na pocz�tek okresu 624 284 624
a) zwi�kszenia (z tytułu) 371 330 371
   - nabycie 371 330 371
b) zmniejszenia (z tytułu) (48) (48) (48)
2. warto��  brutto warto�ci niematerialnych na koniec okresu 947 566 947
3. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu (597) (279) (597)

- amortyzacja okresu bie��cego (27) (11) (27)
- zmniejszenia (z tytułu) 48 48 48

4. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (578) (244) (578)
5. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na pocz�tek okresu - - -
 - zwi�kszenie - - -
 - zmniejszenie - - -
6. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na koniec okresu - - -
7. warto��  netto warto�ci niematerialnych na pocz�tek okresu 27 5 27
8. warto��  netto warto�ci niematerialnych na koniec okresu 369 322 369

nabyte koncesje, patenty 
licencje i podobne warto�ci, w 

tym:ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH 
Warto�ci 

niematerialne  
razem

 

12. Poł�czenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszo�ci 

31.12.2007 31.12.2006
Dipol Sp. z o.o. 132 132
Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy, Sp. Komandytowa 437 437
Razem warto��  bilansowa 569 569

31.12.2007 31.12.2006
Warto��  firmy z konsolidacji na pocz�tek okresu 569 132
Zwi�kszenia warto�ci firmy z konsolidacji w wyniku obj�cia kontroli - 437
Zmniejszenia warto�ci firmy z tytułu dokonanych odpisów - -
Zmniejszenia warto�ci firmy z tytułu sprzeda�y - -
Razem warto��  bilansowa na koniec okresu 569 569

WARTO��  FIRMY Z KONSOLIDACJI

WARTO��  FIRMY Z KONSOLIDACJI (ZMIANA STANU)
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W dniu 8 sierpnia 2007 roku jednostka dominuj�ca zmniejszyła swój udział w spółce EWG Sp.z o.o. 
Po przeprowadzeniu transakcji jednostka dominuj�ca pozostaje w posiadaniu 30% udziałów 
 w jednostce EWG Sp. z o.o. 

 

Dane dotycz�ce transakcji: 

Całkowity przychód z tytułu: 

- zbycia udziałów 

- zysku z tytułu rozwodnienia udziałów  
 

4.691 

121 

           4.570 

Cz���  wynagrodzenia z tytułu zbycia otrzymana w postaci �rodków pieni��nych i 
ich ekwiwalentów 

121 

Kwota �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów w zbytej jednostce zale�nej na 
moment zbycia 

15 

Kwota aktywów innych ni� �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty w zbytej jednostce 
zale�nej na moment zbycia 

2.060 

Kwota zobowi�za�  w zbytej jednostce zale�nej na moment zbycia 2.031 

 

W dniu 1 pa�dziernika 2006 roku Spółka przej�ła kontrol� nad Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy, 
Sp. Komandytowa. Przej�cie kontroli odbyło si� poprzez ustanowienie jako komplementariusza spółki 
Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy, Sp. Komandytowa spółki Mercury Energia Sp. z o.o. Spółka 
Mercury Energia Sp. z o.o. jest podmiotem zale�nym od Polish Energy Partners S.A.  W wyniku 
wspomnianej transakcji udział jednostki dominuj�cej w kapitale zakładowym oraz w zysku nie uległ 
zmianie w stosunku do okresu poprzedzaj�cego kontrol�. Z uwagi na fakt, �e w ci�gu roku 
obrotowego 2006 udział Grupy w zysku spółki Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy, Sp. 
Komandytowa nie zmienił si�, moment przej�cia kontroli nie ma wpływu na wielko�� zysku netto. 
Gdyby poł�czenie miało miejsce na pocz�tku roku, zysk netto Grupy nie zmieniłby si�, natomiast 
przychody z kontynuowanej działalno�ci wyniosłyby 63 174 tysi�cy złotych.  

W uj�tej powy�ej warto�ci firmy w wysoko�ci 300 tysi�cy złotych zawieraj� si� pewne warto�ci 
niematerialne, których nie mo�na wyodr�bni� w jednostce przej�tej ani wyceni� w sposób wiarygodny, 
z uwagi na ich charakter. Warto�ci uj�te w tej pozycji obejmuj� koncepcj� biznesow� projektu 
Mercury. 
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Warto��  
bilansowa

Warto��  godziwa 
w momencie 

przej�cia

Rzeczowe aktywa trwałe 21 957 21 957
Warto�ci niematerialne 302 2
�rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych 268 268
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 350 350
Razem Aktywa 22 877 22 577
Kredyty bankowe i po�yczki 20 057 20 057
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 1 614 1 614
Pozostałe zobowi�zania finansowe 106 106
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 137
Razem Zobowi�zania 21 777 21 914
Warto��  aktywów netto 1 100 663
Warto��  firmy powstała w wyniku przej�cia 437 -

�rodki pieni��ne netto przej�te wraz z jednostk� zale�n� 267
�rodki pieni��ne zapłacone -
Wpływ �rodków pieni��nych netto 267

Warto��  godziwa mo�liwych do zidentyfikowania aktywów i zobowi�za� spółki Mercury Energia Sp. 
z o.o. i Wspólnicy, Sp. Komandytowa na dzie� przej�cia kontroli przedstawia si� nast�puj�co:

Wypływ �rodków pieni��nych z tytułu przej�cia przedstawia si� nast�puj�co:

 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners  

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

(w tysi�cach złotych) 

 37 

13. �rodki trwałe 

stan na 31.12.2007

 - grunty (w tym 
prawo uzytkowania 
wieczystego gruntu)

    - budynki, lokale i 
obiekty in�ynierii 
l�dowej i wodnej

    - urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny

    - �rodki 
transportu

    - inne �rodki 
trwałe

    - �rodki trwałe w 
budowie

- zaliczki na �rodki 
trwałe w budowie

�rodki trwałe, 
razem

1. warto��  brutto �rodków trwałych na pocz�tek okresu 1 075 18 225 54 173 1 373 699 56 184 - 131 728
a) zwi�kszenia (z tytułu) - 16 472 85 188 - 75 59 151 - 160 887
   - nabycie - - 225 - 58 59 151 - 59 434
   - transfery - 16 472 84 963 - 17 - - 101 452
b) zmniejszenia (z tytułu) - - (130) - (24) (114 496) - (114 651)
   - sprzeda� i likwidacja - - (120) - (5) (2) - (127)
   - inne - - - - - (13 060) - (13 060)
   - transfery - - (10) - (19) (101 434) - (101 463)
2. warto��  brutto �rodków trwałych na koniec okresu 1 075 34 697 139 230 1 373 750 839 - 177 964
3. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu (14) (3 741) (10 340) (728) (481) - - (15 304)

- amortyzacja okresu bie��cego - (1 682) (7 190) (240) (84) - - (9 196)
    - sprzeda� i likwidacja - - 39 2 5 - - 46
    - transfery - - 7 4 2 - - 13
4. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (14) (5 423) (17 484) (962) (558) - - (24 441)
5. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na pocz�tek okresu (35) (3 483) (8 974) - - (228) - (12 720)
 - zwi�kszenie - - - - - - - -
 - zmniejszenie - - - - - - - -
6. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na koniec okresu (35) (3 483) (8 974) - - (228) - (12 720)
7. warto��  netto �rodków trwałych na pocz�tek okresu 1 026 11 001 34 859 645 218 55 956 - 103 705
8. warto��  netto �rodków trwałych na koniec okresu 1 026 25 791 112 772 411 192 613 - 140 803

�RODKI TRWAŁE

 
Na dzie� 31 grudnia 2007 roku grunty i budynki w warto�ci 26 817 tysi�cy złotych  obj�te były hipotek� zabezpieczaj�c� spłat� kredytów. 

W roku zako�czonym 31 grudnia 2007 roku w Grupie nie wyst�piły koszty finansowe finansowania zewn�trznego kwalifikowane do skapitalizowania na warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych. 

Warto�� bilansowa �rodków transportu u�ytkowanych na dzie� 31 grudnia 2007 roku na mocy umów leasingu wynosi 407 tysi�cy złotych. 
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stan na 31.12.2006

 - grunty (w tym 
prawo uzytkowania 
wieczystego gruntu)

    - budynki, lokale i 
obiekty in�ynierii 
l�dowej i wodnej

    - urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny

    - �rodki 
transportu

    - inne �rodki 
trwałe

    - �rodki trwałe w 
budowie

- zaliczki na �rodki 
trwałe w budowie

�rodki trwałe, 
razem

1. warto��  brutto �rodków trwałych na pocz�tek okresu 545 12 575 32 109 1 296 624 9 049 13 779 69 977
a) zwi�kszenia (z tytułu) 530 5 650 22 171 477 147 76 451 - 105 426
   - nabycie 530 5 650 22 171 477 147 76 451 - 105 426
   - inne - - - - - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - (108) (400) (72) (29 316) (13 779) (43 675)
   - sprzeda� i likwidacja - - (108) (400) (72) (237) - (817)
   - inne - - - - - (22 892) - (22 892)
   - transfery - - - - - (6 187) (13 779) (19 966)
2. warto��  brutto �rodków trwałych na koniec okresu 1 075 18 225 54 173 1 373 699 56 184 - 131 728
3. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu (13) (3 020) (8 277) (498) (483) - - (12 291)

- amortyzacja okresu bie��cego (1) (693) (2 015) (284) (66) - - (3 059)
- zmniejszenia (z tytułu) - - 79 54 69 - - 202
- sprzeda� i likwidacja - - 79 54 69 - - 202
- inne - - - - - - - -

   - transfery - (28) (126) - (2) - - (156)
4. skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (14) (3 741) (10 340) (728) (481) - - (15 304)
5. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na pocz�tek okresu - - (1 533) - - (228) - (1 761)
 - zwi�kszenie (35) (3 483) (7 441) - - - - (10 959)
 - zmniejszenie - - - - - - - -
6. odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na koniec okresu (35) (3 483) (8 974) - - (228) - (12 720)
7. warto��  netto �rodków trwałych na pocz�tek okresu 532 9 555 22 299 798 141 8 821 13 779 55 925
8. warto��  netto �rodków trwałych na koniec okresu 1 026 11 001 34 859 645 218 55 956 - 103 705

�RODKI TRWAŁE

 
Na dzie� 31 grudnia 2006 roku grunty i budynki w warto�ci 12 027 tysi�cy złotych  obj�te były hipotek� zabezpieczaj�c� spłat� kredytów. 

W roku zako�czonym 31 grudnia 2007 roku w Grupie nie wyst�piły koszty finansowe finansowania zewn�trznego kwalifikowane do skapitalizowania na warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych. 

Warto�� bilansowa �rodków transportu u�ytkowanych na dzie� 31 grudnia 2007 roku na mocy umów leasingu wynosi 641 tysi�cy złotych. 

Z uwagi na przesłanki wskazuj�ce na potencjaln� utrat� warto�ci aktywów w EC Wizów, Grupa przeprowadziła test okre�laj�cy odzyskiwaln� warto�� aktywów, w rezultacie którego dokonano 
odpisu aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci pewnych pozycji �rodków trwałych w  wysoko�ci 10 959 tysi�cy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie nr 42. 
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14. �rodki trwałe – struktura własno�ciowa 

31.12.2007 31.12.2006
a) własne 140 396 103 061

b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej 
umowy o podobnym charakterze, w tym umowy leasingu

407 644

�rodki trwałe  - razem 140 803 103 705  

15. Nale�no�ci długoterminowe 

31.12.2007 31.12.2006
nale�no�ci z tytułu leasingu finansowego 212 011 236 412
pozostałe nale�no�ci 6 6
Nale�no�ci długoterminowe netto 212 017 236 418
odpisy aktualizuj�ce warto��  nale�no�ci 784 913
Nale�no�ci długoterminowe brutto 212 801 237 331

NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWE

 

16. Długoterminowe aktywa finansowe 

31.12.2007 31.12.2006

- udziały lub akcje w spółkach nie notowanych na giełdzie 633 355
- udzielone po�yczki 101 161
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 734 516

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
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17. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metod� praw 
własno�ci 

31 grudnia 2007  31 grudnia 2006
Stan na pocz�tek okresu - -
Przeniesienie do jednostek stowarzyszonych na skutek utraty kontroli nad jednostk� zale�n� 29 -
Po�yczki udzielone jednostkom stowarzyszonym 3 918 -
Udział w zyskach / (stratach) (12) -
Eliminacja niezrealizowanego zysku z tytułu transakcji z jednostkami stowarzyszonymi (59) -
Stan na koniec okresu 3 876 -  
Od dnia 8 sierpnia 2007 roku Grupa posiada 30%-owy udział w spółce Park Wiatrowy Suwałki Sp. z 
o.o. z siedzib� w Warszawie (spółka przekształcona z EWG Sp. z o.o.), której podstawowym 
przedmiotem działalno�ci jest produkcja energii elektrycznej. 

Podstawowe dane finansowe spółki Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o.: 

31 grudnia 2007  31 grudnia 2006
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 987 -
Aktywa trwałe (długoterminowe) 23 545 -
Zobowi�zania krótkoterminowe 46 -
Zobowi�zania długoterminowe 12 956 -
Aktywa netto 15 530 -
Przychody operacyjne 2 -
Zysk/(Strata) (41) -

Udział w aktywach netto i wyniku jednostki stowarzyszonej 30% -  

18. Inne aktywa trwałe 

31.12.2007 31.12.2006

- zwrot wydatków 267 639
- wydatki na plantacje 158 158
Inne aktywa trwałe, razem 425 797

Inne aktywa trwałe

 

19. Zapasy 

31.12.2007 31.12.2006
a) materiały i towary 1 719 1 910
b) �wiadectwa pochodzenia 1 326 -
c) development farm wiatrowych 6 910 6 194
d) zaliczki na dostawy 82 22
Zapasy, razem 10 037 8 126

ZAPASY

 
Cykl operacyjny procesu developmentu mo�e przekracza� okres 12 miesi�cy. 

	adna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów w roku zako�czonym 31 grudnia 
2007 i w roku zako�czonym 31 grudnia 2006. Na dzie� 31 grudnia 2007 roku ani na dzie� 31 grudnia 
2006 roku nie było zapasów wycenianych w cenie sprzeda�y netto. 
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20. Nale�no�ci krótkoterminowe 

31.12.2007 31.12.2006
a) nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 19 321 17 962
b) nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 273 1
c) pozostałe nale�no�ci 21 626 27 085

 - z tytułu podatków 506 8 860
 - z tytułu leasingu finansowego 20 797 17 989
 - inne 323 236

Nale�no�ci krótkoterminowe netto, razem 41 220 45 048
d) odpisy aktualizuj�ce warto��  nale�no�ci 5 377 5 377
Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, razem 46 597 50 425

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE

 
Transakcje z podmiotami powi�zanymi przedstawione s� w nocie 48. 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług nie s� oprocentowane i maj� zazwyczaj termin płatno�ci od 7 do 45 
dni. 

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku nale�no�ci z tytułu dostaw i usług w kwocie 13 739 tysi�cy złotych 
(2006: 13 537 tysi�cy złotych) zostały uznane za nie�ci�galne i w zwi�zku z tym obj�te odpisem. 
Zmiany odpisu aktualizuj�cego nale�no�ci były nast�puj�ce: 

31.12.2007 31.12.2006
Stan na pocz�tek roku 5 348 480
Zwi�kszenie - 4 914
Wykorzystanie - -
Odpisanie niewykorzystanych kwot - (46)
Stan na koniec roku 5 348 5 348  
Poni�ej przedstawiono analiz� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług które na dzie� 31 grudnia 2007 roku 
oraz 31 grudnia 2006 roku były przeterminowane, ale nie uznano ich za nie�ci�galne. 

< 30 dni 30 – 60 dni 60 – 90 dni 90 – 120 dni >120 dni
31.12.2007 19 321 18 305 563 188 144 33 89

31.12.2006 17 446 16 472 768 168 3 18 18

Razem Nie przeterminowane Przeterminowane, lecz �ci�galne

 

21. Inne aktywa krótkoterminowe 

31.12.2007 31.12.2006
7 418 4 076

b) zwrot wydatków 1 128 46
Inne aktywa krótkoterminowe, razem 8 546 4 122

INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE

a) naliczone przychody

 

22. Rozliczenia mi	dzyokresowe 

31.12.2007 31.12.2006
514 914

17 7
c) projekty rozliczane w nast�pnym okresie 3 -

510 528
Rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 1 044 1 449

ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE

a) ubezpieczenia

d) inne

b) prenumeraty
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23. �rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 

31.12.2007 31.12.2006
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 63 010 25 079
- �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 50 803 25 079
- lokaty i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 12 207 -
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty, razem 63 010 25 079

�RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY
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24. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe 

24.1 Kapitał akcyjny  
stan na 31.12.2007

Seria/ 
emisja

Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji
Warto��  serii/emisji 

wg. warto�ci 
nominalnej

Sposób pokrycia 
kapitału

Data rejestracji
Prawo do dywidendy 

(od daty)

A na okaziciela *) akcje nie s� uprzywilejowane brak 2 213 904 4 428 wkład pieni��ny 19-07-2001***) 01-01-1998 ****)
B na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 2 304 960 4 610 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1998
C na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 515 256 1 031 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1999
D na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 566 064 1 132 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1999
E na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 1 338 960 2 678 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1999
F na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 544 800 1 090 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-2000
G na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 683 376 1 367 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-2001
H na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 288 000 576 wkład pieni��ny 20-08-2001 01-01-2001
I na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 856 704 1 713 wkład pieni��ny 15-04-2002 01-01-2002
J na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 3 835 056 7 670 wkład pieni��ny 09-08-2002 01-01-2002
K na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 1 640 688 3 281 wkład pieni��ny 22-08-2002 01-01-2002
L na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 3 144 624 6 289 wkład pieni��ny 22-08-2002 01-01-2002
M na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 182 359 365 wkład pieni��ny 09-06-2005 01-01-2004
N na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 69 922 140 wkład pieni��ny 26-01-2006 01-01-2005
O na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 70 908 142 wkład pieni��ny 17-03-2006 01-01-2006
P na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 89 500 179 wkład pieni��ny 13-12-2006 01-01-2006
R na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 37 560 75 wkład pieni��ny 24-11-2006 01-01-2006
S na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 147 026 294 wkład pieni��ny 27-02-2007 01-01-2006
U na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 125 300 250 wkład pieni��ny 27-08-2007 01-01-2007

18 654 967
37 310

2 **)

**) obni�enie warto�ci nominalnej jednej akcji zostało zarejestrowane w KRS w dniu  2 wrze�nia 2004 roku.

*) Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Energy Partners S.A. z dnia 24 sierpnia 2004 roku oraz decyzj� Komisji Papierów Warto�ciowych i Giełd z dnia 10 grudnia 2004 roku akcje serii od A do L stały si� akcjami na okaziciela. 

****) w 1997 roku spółka wyemitowała 1000 akcji serii A, które były uprawnione do dywidendy od roku 1997, kolejne emisje akcji jakie nast�piły w 1998 roku uprawniały do dywidendy od roku 1998. W dniu 28 listopada 1998 roku wszystkie wyemitowane do tego dnia akcje 
zostały oznaczone jako akcje serii A

Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy razem
Warto��  nominalna jednej akcji w zł

***) data rejestracji Spółki w KRS, na ten dzie� warto��  nominalna jednej akcji wynosiła 100 złotych, obni�enie warto�ci nominalnej jednej akcji do 48 złotych zostało zarejestrowana w KRS w dniu 27 sierpnia 2001 roku.
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stan na 31.12.2006

Seria/ 
emisja

Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji
Warto��  serii/emisji 

wg. warto�ci 
nominalnej

Sposób pokrycia 
kapitału

Data rejestracji
Prawo do dywidendy 

(od daty)

A na okaziciela *) akcje nie s� uprzywilejowane brak 2 213 904 4 428 wkład pieni��ny 19-07-2001***) 01-01-1998 ****)
B na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 2 304 960 4 610 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1998
C na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 515 256 1 031 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1999
D na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 566 064 1 132 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1999
E na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 1 338 960 2 678 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-1999
F na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 544 800 1 090 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-2000
G na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 683 376 1 367 wkład pieni��ny 19-07-2001*) 01-01-2001
H na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 288 000 576 wkład pieni��ny 20-08-2001 01-01-2001
I na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 856 704 1 713 wkład pieni��ny 15-04-2002 01-01-2002
J na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 3 835 056 7 670 wkład pieni��ny 09-08-2002 01-01-2002
K na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 1 640 688 3 281 wkład pieni��ny 22-08-2002 01-01-2002
L na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 3 144 624 6 289 wkład pieni��ny 22-08-2002 01-01-2002
M na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane brak 182 359 365 wkład pieni��ny 09-06-2005 01-01-2004

N na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane
do momentu całkowitego opłacenia akcji, akcje 

uprawniaj� jedynie do cz��ci dywidendy
69 922 140 wkład pieni��ny 26-01-2006 01-01-2005

O imienne akcje nie s� uprzywilejowane
do momentu całkowitego opłacenia akcji, akcje 

uprawniaj� jedynie do cz��ci dywidendy
70 908 142 wkład pieni��ny 17-03-2006 01-01-2006

P na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane
do momentu całkowitego opłacenia akcji, akcje 

uprawniaj� jedynie do cz��ci dywidendy
37 560 75 wkład pieni��ny 13-12-2006 01-01-2006

R na okaziciela akcje nie s� uprzywilejowane
do momentu całkowitego opłacenia akcji, akcje 

uprawniaj� jedynie do cz��ci dywidendy
49 500 99 wkład pieni��ny 24-11-2006 01-01-2006

S imienne akcje nie s� uprzywilejowane
do momentu całkowitego opłacenia akcji, akcje 

uprawniaj� jedynie do cz��ci dywidendy
147 026 294 wkład pieni��ny *****) 01-01-2006

18 489 667
36 979

2 **)

**) obni�enie warto�ci nominalnej jednej akcji zostało zarejestrowane w KRS w dniu  2 wrze�nia 2004 roku.

*****) do dnia sporz�dzenia sprawozdania finansowego ostatnie podwy�szenie kapitału nie zostało zarejestrowane

*) Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Energy Partners S.A. z dnia 24 sierpnia 2004 roku oraz decyzj� Komisji Papierów Warto�ciowych i Giełd z dnia 10 grudnia 2004 roku akcje serii od A do L stały si� akcjami na okaziciela. 

zpstały oznaczone jako akcje serii A
***) data rejestracji Spółki w KRS, na ten dzie� warto��  nominalna jednej akcji wynosiła 100 złotych, obni�enie warto�ci nominalnej jednej akcji do 48 złotych zostało zarejestrowana w KRS w dniu 27 sierpnia 2001 roku.

Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy razem
Warto��  nominalna jednej akcji w zł

����
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24.2 Akcjonariusze o znacz�cym udziale  

liczba liczba
akcji głosów

Pioneer Pekao Investment Management 1 858 757 1 858 757 9,96%

PZU Asset Management 2 501 048 2 501 048 13,41%

Generali OFE 1 863 796 1 863 796 9,99%

Millennium Funds* 933 186 933 186 5,00%

PKO Funds** 937 613 937 613 5,03%

Julius Baer Investments Management LLC 981 732 959 892 5,26%

Pozostali (free float) 9 578 835 9 600 675 51,35%

Razem 18 654 967 18 654 967 100,00%

* Fundusz zarz�dzany przez Millennium TFI, i.e.Millennium FIO Akcji, Millennium FIO Zrównowa�ony i 
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu
** Fundusz zarz�dzany przez PKO TFI

AKCJONARIUSZE POSIADAJ
CY 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI NA DZIE 31.12.2007

Akcjonariusz udział 

 

 
liczba liczba
akcji głosów

Pioneer Pekao Investment Management 1 030 034 1 030 034 5,62%

PZU Asset Management 1 200 000 1 200 000 6,54%

SICAV IXIS AM EMERGING EUROPE 1 034 920 1 034 920 5,64%

Generali OFE 2 062 464 2 062 464 11,24%

Millennium Funds* 933 186 933 186 5,09%

Pozostali (free float) 12 082 037 12 082 037 65,87%

Razem 18 342 641 18 342 641 100,00%

Millennium FIO Zrównowa�ony oraz Millennium FIO Stabilnego Wzrostu

AKCJONARIUSZE POSIADAJ
CY 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI NA DZIE 31.12.2006

Akcjonariusz udział 

* �rodki zarz�dzane przez Millennium TFI, np. Millennium FIO Akcji,
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24.3 Pozostałe kapitały rezerwowe 

Pozostałe kapitały rezerwowe powstały z ustawowych odpisów z zysków generowanych 
w poprzednich latach obrotowych. 

24.4 Niepodzielony wynik finansowy i ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, jednostka dominuj�ca jest obowi�zana utworzy� 
kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa si� co najmniej 8% zysku za 
dany rok obrotowy wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu jednostki dominuj�cej, dopóki kapitał 
ten nie osi�gnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego jednostki dominuj�cej. O u�yciu 
kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak�e cz��ci kapitału 
zapasowego w wysoko�ci jednej trzeciej kapitału zakładowego mo�na u�y� jedynie na pokrycie straty 
wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele. 

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku nie istniej� ograniczenia dotycz�ce wypłaty dywidendy. 

24.5 Udziały mniejszo�ci 

Rok zako�czony 
31 grudnia 2007 

Rok zako�czony 
31 grudnia 2006 

Na pocz�tek okresu 936 -
Nabycie spółki - 966
Udział w wyniku jednostek zale�nych (89) (30)
Na koniec okresu 847 936  
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25. Podatek odroczony 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
�rodki trwałe 1 680 240 1 440 (495) 137 137
Nale�no�ci 323 829 (506) (63) - -
�rodki pieni��ne 39 13 26 (3) - -
Po�yczki 289 20 269 (67) - -
Nale�no�ci leasingowe 45 893 48 703 (2 810) 1 706 - -
Zobowi�zania 6 742 4 636 2 106 226 - -

- - - - -
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 54 966 54 441 525 1 304 137 137

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
�rodki trwałe 1 609 1 789 (180) 1 789 - -
�rodki pieni��ne 91 50 41 (137) - -
Nale�no�ci 859 844 15 678 - -
Po�yczki 88 - 88 (59) - -
Zobowi�zania 89 583 (494) (114) - -
Rezerwy 2 691 1 169 1 522 (200) - -
Aktywa leasingowe 46 175 48 600 (2 425) (131) - -
Strata z lat ubieglych 6 11 (5) 11 - -
Rozliczenia mi�dzyokresowe - - - - - -
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 51 608 53 046 (1 438) 1 837 - -

Obci�zenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 1 963 (533) 137 137
(Aktywa)/Rezerwa netto z tytułu podatku dochodowego 3 358 1 395 - - - -

Skonsolidowane rachunki 
zysków i strat Warto��  firmy

31.12.2007 31.12.200631.12.200631.12.200731.12.200631.12.2007Odroczony podatek dochodowy

Skonsolidowane bilanse
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26. Rezerwy 

31.12.2007 31.12.2006

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 420 465
Rezerwa na rekultywacj� 2 152 2 112
Razem rezerwy długoterminowe 2 572 2 577

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 177 182
Pozostałe rezerwy 2 212 2 445
Razem rezerwy krótkoterminowe 2 389 2 627

Stan rezerw na pocz�tek okresu 5 204 4 123
utworzenie rezerw 302 1 744
rozwi�zanie rezerw (525) (341)
wykorzystanie rezerw (20) (322)

Stan rezerw na koniec okresu 4 962 5 204

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku na saldo pozostałych rezerw krótkoterminowych składa si� mi�dzy innymi 
rezerwa na spraw� s�dow� z Urz�dem Regulacji Energetyki w wysoko�ci 723 tys. zł (2006: 723 tys. zł) 
oraz rezerwy zwi�zane z kosztami zako�czenia projektu EC Wizów w wysoko�ci 1 062 tys. zł (2006: 1 062 
tys. zł), jak równie� rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 621 tys. zł (2006: 648 tys. zł)

Rezerwy krótkoterminowe

Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Rezerwy długoterminowe

 

27. Zobowi�zania długoterminowe z tytułu kredytów i po�yczek o 
pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

31.12.2007 31.12.2006
a) powy�ej 1 roku do 3 lat 61 710 64 046
b) powy�ej 3 do 5 lat 68 646 63 319
c) powy�ej 5 lat 150 715 138 640
Zobowi�zania długoterminowe, razem 281 071 266 005

ZOBOWI
ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
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28. Zobowi�zania długoterminowe z tytułu kredytów i po�yczek����

stan na 31.12.2007

Nazwa (firma) 
jednostki, ze wskaz.

Siedziba
Kwota kredytu / po�yczki wg 

umowy
Kwota kredytu / po�yczki 

pozostała do spłaty

formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta

BRE Bank S.A. Warszawa 11 851 PLN 1 440 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

7,5 lipiec 2009

BRE Bank S.A. Warszawa 17 332 PLN 7 199 PLN WIBOR 1-
miesi�czny plus 6,0 czerwiec 

2012

Warunki 
oprocentowania

Stopa 
efektywna 

%
Termin spłaty

Zabezpieczenia:

hipoteka w kwocie 600 tys. PLN

weksel własny in blanco Spółki - warto��  kwota zadłu�enia plus odsetki i inne koszty

zastaw rejestrowy na Zespole Kotła - warto��  zastawu według umowy zastawniczej na dzie� umowy wynosi 1.142 tys. USD

zastaw rejestrowy na zespole turbogeneratora - warto��  zastawu  na dzie� umowy wynosi 5.300 tys. PLN

Spółki Interpep Sp. z o.o.EC Wizów Sp.k.  cesje wierzytelno�ci zwi�zane z projektem - z kontraktu do wysoko�ci zadłu�enia wraz z odsetkami i 
innymi kosztami oraz z polis ubezpieczeniowych (warto��  polis na 31 grudnia 2007 roku wynosi 11.316 tys. PLN)

Zabezpieczenia:

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie��cym i rachunkiem obsługi zadłu�enia w BRE Bank S.A.

umowa przelewu praw Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o. Sp.k. z tytułu umowy UDEC zawartej z POLAR SA oraz umów ubezpieczenia

umowa przelewu praw kredytobiorcy (dotycz�cy inwestycji Polar) z kontraktów, polis i innych umów

zastaw rejestrowy do kwoty 35.000 tys.PLN

hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomo�ci Polar SA do dnia nabycia nieruchomosci od Polar SA  przez kredytobiorc� 17.332 tys. PLN

����
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PEKAO S.A. Warszawa 4 906 PLN 3 533 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

5,9 sierpie� 
2015

umowa przelewu wierzytelno�ci Polish Energy Partners SA w stosunku do ENERGOPEP Sp. z o.o. EC Jeziorna Sp.k. z tytułu Umowy Dzier�awy 
13.552 tys. PLN

zataw rejestrowy na rzeczach ruchomych EC Jeziorna słu��cych do wytwarzania i dostaw energii elektrycznej i cieplnej 1.006 tys.PLN

hipoteka zwykła w kwocie 4.906 tys. PLN

o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji i o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji wydania rzeczy zastawionych

weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Kredytobiorcy i Energopep Sp. z o.o. EC Jeziorna Sp. Komandytowa

przelew wierzytelno�ci z umów na dostawy ciepła i energii zawartych pomi�dzy Energopep Sp. z o.o. EC Jeziorna Sp.Komandytowa, a Metsa 
Tissue S.A., Ecotex Polska Sp. z o.o., Konstans Sp. z o.o.

umowa przelewu praw z umowy ubezpieczenia 37.485 tys. PLN

Zabezpieczenia:

�
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BRE Bank S.A. Warszawa 74 600 EUR 192 801 53 825

- stopa podstawowa 
EURIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

5,2

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
20.12.2015

Zabezpieczenia:

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie��cym i rachunkiem obsługi zadłu�enia w BRE BANK S.A

umowa zawarta z BRE Bank S.A. dotycz�ca prowadzenia rachunków bankowych - projekt Saturn i Jupiter,

umowa zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Saturn Management Sp.z o.o. wraz z przelewem praw przysługuj�cych PEP S.A. - warto��  
zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 105.000 tys. EUR łacznie i ka�da z umów do 105.000 tys. EUR

umowa zastawu rejestrowego na prawach przysługuj�cych PEP S.A. jako komandytariuszowi Saturn Management sp. z o.o. i Wspólnicy, spółka 
komandytowa wraz z przelewem praw przysługuj�cych PEP S.A.

umowa pomi�dzy PEP S.A. i  BRE dotycz�ca zastawu rejestrowego na prawach z umowy rachunku bankowego przysługuj�cych PEP SA do 
kwoty nie wy�szej  ni� 105.000 tys. EUR łacznie i ka�da z umów do 105.000 tys. EUR

umowa mi�dzy PEP S.A. a BRE Bank S.A. dotycz�ca przelewu na zabezpieczenie – projekt SATURN

umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach maj�tkowych  - warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu 
zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 105.000 tys.EUR

umowa  SM Spółka komandytowa z BRE dotycz�ca zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych wraz z pełnomocnictwem do 
rachunku bankowego do kwoty nie wy�szej ni� 105.000 tys. EUR

o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji

umowa przelewu na zabezpieczenie, obejmuj�ca wszystkie obecne i przyszłe wierzytelno�ci do maksymalnej kwoty 90.000 tys. EUR

umowa przelewu gwarancji nale�ytego wykonania i gwarancji r�kojmi wynikaj�ca z warunków Umowy Budowlanej na rzecz banków

umowa o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na u�ytkowaniu wieczystym gruntu i własno�ci budynków i budowli na rzecz BRE Bank S.A.

hipoteki kaucyjne na rzecz BRE oraz Creditanstalt fur Wiederaufbau w kwocie 45 000 tys. EUR ka�da 90.000 tys.EUR

umowa cesji praw z Umowy Generalnej do kwot przysługuj�cym bankom z tytułu Umów Kredytowych (Inwestycyjnej, VAT, w rachunku 
bie��cym)

umowa cesji praw z Umów z Mondi Umowy Budowlanej i Umów z Istotnymi Wykonawcami, Umów Ubezpiecze� do kwot przysługuj�cym 
bankom z tytułu Umów Kredytowych (Inwestycyjnej, VAT, w rachunku bie��cym),

umowa zastawu rejestrowego na prawach przysługuj�cych SM Sp. z o.o. jako komplementariuszowi Saturn Management Sp.z o.o. I Współnicy, 
spółka komandytowa wraz z przelewem  - warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 105.000 tys. 
EUR

por�czenie Mondi Packaging Paper �wiecie S.A. do wysoko�ci b�d�cej ni�sz� z kwot: kwoty stanowi�cej równowarto��  trzymiesi�cznych 
kosztów obsługi zadłu�enia oraz kwoty 3.000 tys PLN do dnia 20 grudnia 2016 r.

�



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners  

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

(w tysi�cach złotych) 

 52 

Raiffeisen Bank 
Polska SA Warszawa 21 600  EUR 69 253 19 538

- stopa podstawowa 
EURIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

6,4

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
31.12.2021

Zabezpieczenia:

umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia

umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci i praw z umów projektu

umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci i praw z gwarancji

pełnomocnictwa do rachunków  bankowych,

umowa z Raiffeisen Bank Polska SA  dotycz�ca zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach  z rachunków bankowych 33.525 tys. EUR

umowa zastawu rejestrowego na składnikach maj�tkowych 33.525 tys. EUR

o�wiadczenie Kredytobiorcy  o poddaniu si� egzekucji 33.525 tys. EUR

dwie hipoteki kaucyjne na nieruchomo�ciach DIPOL sp. z o.o. na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A., ka�da w kwocie 4.269,3 rts. EUR

hipoteka kaucyjna na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. 8.538,7 tys. EUR

sze��  hipotek kaucyjnych  na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. ka�da w kwocie 4.269,3 tys. EUR

o�wiadczenie PEP SA  o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 
31.07.2009 roku

o�wiadczenie PEP SA  o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 
30.08.2009 roku

umowa zastawu rejestrowego na udziałach w DIPOL sp. z o.o. pomiedzy PEP SA jako zastawcy i Raiffeisen Bank Polska SA jako zastawnika   - 
warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 33.525 tys. EUR
umowa gwarancji pomi�dzy PEP SA  jako gwarant a Raiffeisen Bank Polska S.A., udzielona przez PEP S.A. gwarancja w kwocie do 5.900.378 
PLN pozostaje w mocy do dnia przypadaj�cego sze��  miesi�cy od dnia wydania przez Fundacj� EkoFundusz o�wiadczenia w ko�cowym 
rozliczeniu dotacji EkoFunduszu

�
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BRE BANK SA Warszawa 9 000 PLN 6 845 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

6,1

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
26.02.2015

Razem 281 071

o�wiadczenie kredytobiorcy o  poddaniu si� egzekucji 13.500 PLN, wa�no��  do 31.12.2018 r.

o�wiadczenie kredytobiorcy o o poddaniu si� egzekucji wydania rzeczy obci��onych zastawem rejestrowym, wa�no��  do 31.12.2018 r.

o�wiadczenie komandytariusza (Polish Energy Partners SA) o poddaniu si� egzekucji 10.500 tys. PLN, wa�no��  do 31.07.2008 r. 

umowa przelewu wierzytelno�ci i praw na zabezpieczenie

pełnomocnictwo do rachunków bankowych

umowa wsparcia projektu zawarta pomi�dzy: BRE Bankiem SA, PP-U i P Comax sp. z o.o.,  PEP SA, Mercury Energia Sp. z o.o.,  Kredytobiorc�

umowa por�czenia komandytariusza - spółki Polish Energy Partners S.A. 10.500 PLN, wa�no��  do 30.06.2008 r. pod warunkiem spełnienia 
przez Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka komandytowa ł�cznie nast�puj�cych warunków;
- wska�nik pokrycia obsługi zadłu�enia b�dzie wy�szy lub równy 1,25,
- przychody ze sprzeda�y Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka komandytowa osi�gn� 95% 
planowanych przychodów.
Brak spełnienia powy�szych warunków przedłu�a okres obowi�zywania por�czenia na kolejne lata.

umowa Polish Energy Partners SA ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach wraz z pełnomocnictwem 10.500 tys. PLN

umowa PP-U i P Comax Sp. z o.o. ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach wraz z pełnomocnictwem 10.500 tys. PLN

umowa Mercury Energia Sp. z o.o. ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach wraz z pełnomocnictwem 10.500 tys. PLN

umowa zastawu rejestrowego  na przedsi�biorstwie 13.500 tys. PLN

Zabezpieczenia:

akt ustanowienia hipotek

�
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stan na 31.12.2006

Nazwa (firma) 
jednostki, ze wskaz.

Siedziba
Kwota kredytu / po�yczki wg 

umowy
Kwota kredytu / po�yczki 

pozostała do spłaty

formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta

BRE Bank S.A. Warszawa 11 851 PLN 3 251 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

7,4 lipiec 2009

BRE Bank S.A. Warszawa 17 332 PLN 8 644 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a uzale�niona 

6,4 czerwiec 
2012

umowa przelewu praw Interpep EC Zakrzów Sp. z o.o. Sp.k. z tytułu umowy UDEC zawartej z POLAR SA oraz umów ubezpieczenia

umowa przelewu praw kredytobiorcy (dotycz�cy inwestycji Polar) z kontraktów, polis i innych umów

zastaw rejestrowy do kwoty 35.000 tys.PLN

hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomo�ci Polar SA do dnia nabycia nieruchomosci od Polar SA  przez kredytobiorc� 17.332 tys. PLN

zastaw rejestrowy na zespole turbogeneratora - warto��  zastawu  na dzie� umowy wynosi 5.300 tys. PLN

Spółki Interpep Sp. z o.o.EC Wizów Sp.k.  cesje wierzytelno�ci zwi�zane z projektem - z kontraktu do wysoko�ci zadłu�enia wraz z odsetkami i 
innymi kosztami oraz z polis ubezpieczeniowych (warto��  polis na 31 grudnia 2006 roku wynosi 11.316 tys. PLN)

Zabezpieczenia:

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie��cym i rachunkiem obsługi zadłu�enia w BRE Bank S.A.

Zabezpieczenia:

hipoteka w kwocie 600 tys. PLN

weksel własny in blanco Spółki - warto��  kwota zadłu�enia plus odsetki i inne koszty

zastaw rejestrowy na Zespole Kotła - warto��  zastawu według umowy zastawniczej na dzie� umowy wynosi 1.142 tys. USD

Warunki 
oprocentowania

Stopa 
efektywna 

%
Termin spłaty
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PEKAO S.A. Warszawa 4 906 PLN 4 063 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

5,9 sierpie� 
2015

o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji i o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji wydania rzeczy zastawionych

umowa przelewu praw z umowy ubezpieczenia 37.485 tys. PLN

umowa przelewu wierzytelno�ci Polish Energy Partners SA w stosunku do ENERGOPEP Sp. z o.o. EC Jeziorna Sp.k. z tytułu Umowy Dzier�awy 
13.552 tys. PLN

zataw rejestrowy na rzeczach ruchomych EC Jeziorna słu��cych do wytwarzania i dostaw energii elektrycznej i cieplnej 1.113 tys.PLN

hipoteka zwykła w kwocie 4.906 tys. PLN

Zabezpieczenia:

weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Kredytobiorcy i Energopep Sp. z o.o. EC Jeziorna Sp. Komandytowa

przelew wierzytelno�ci z umów na dostawy ciepła i energii zawartych pomi�dzy Energopep Sp. z o.o. EC Jeziorna Sp.Komandytowa, a Metsa 
Tissue S.A., Ecotex Polska Sp. z o.o., Konstans Sp. z o.o.

 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners  

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

(w tysi�cach złotych) 

 56 

BRE Bank S.A. Warszawa 74 600 EUR 211 363 59 724 EUR 

- stopa podstawowa 
EURIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

4,0

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
20.12.2015

Zabezpieczenia:

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie��cym i rachunkiem obsługi zadłu�enia w BRE BANK S.A

umowa zawarta z BRE Bank S.A. dotycz�ca prowadzenia rachunków bankowych - projekt Saturn i Jupiter,

umowa zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Saturn Management Sp.z o.o. wraz z przelewem praw przysługuj�cych PEP S.A. - warto��  
zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 105.000 tys.EUR

umowa zastawu rejestrowego na prawach przysługuj�cych PEP S.A. jako komandytariuszowi Saturn Management Sp.z o.o. I Współnicy, spółka 
komandytowa wraz z przelewem  praw przysługuj�cych PEP S.A.

umowa pomi�dzy PEP S.A. i  BRE dotycz�ca zastawu rejestrowego na prawach z umowy rachunku bankowego przysługuj�cych PEP SA do 
kwoty nie wy�szej  ni� 105.000 tys. EUR

umowa mi�dzy PEP S.A. a BRE Bank S.A. dotycz�ca przelewu na zabezpieczenie – projekt SATURN

umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach maj�tkowych  - warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu 
zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 105.000 tys.EUR

umowa  SM Spółka komandytowa z BRE dotycz�ca zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych wraz z pełnomocnictwem do 
rachunku bankowego do kwoty nie wy�szej ni� 105.000 tys. EUR

o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji

umowa przelewu na zabezpieczenie, obejmuj�ca wszystkie obecne i przyszłe wierzytelno�ci do maksymalnej kwoty 90.000 tys. EUR

umowa przelewu gwarancji nale�ytego wykonania i gwarancji r�kojmi wynikaj�ca z warunków Umowy Budowlanej na rzecz banków

umowa o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na u�ytkowaniu wieczystym gruntu i własno�ci budynków i budowli na rzecz BRE Bank S.A.

hipoteki kaucyjne na rzecz BRE oraz Creditanstalt fur Wiederaufbau w kwocie 45 000 tys. EUR ka�da 90.000 tys.EUR

umowa cesji praw z Umowy Generalnej do kwot przysługuj�cym bankom z tytułu Umów Kredytowych (Inwestycyjnej, VAT, w rachunku 
bie��cym)

umowa cesji praw z Umów z Mondi Umowy Budowlanej i Umów z Istotnymi Wykonawcami, Umów Ubezpiecze� do kwot przysługuj�cym 
bankom z tytułu Umów Kredytowych (Inwestycyjnej, VAT, w rachunku bie��cym),
umowa zastawu rejestrowego na prawach przysługuj�cych SM Sp. z o.o. jako komplementariuszowi Saturn Management Sp.z o.o. I Współnicy, 
spółka komandytowa wraz z przelewem  - warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 105.000 tys. 
EUR
por�czenie Mondi Packaging Paper �wiecie S.A. do wysoko�ci b�d�cej ni�sz� z kwot: kwoty stanowi�cej równowarto��  trzymiesi�cznych 
kosztów obsługi zadłu�enia oraz kwoty 3.000 tys PLN do dnia 20 grudnia 2016 r.  
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Raiffeisen Bank 
Polska SA Warszawa 21 600  EUR 32 441 8 687 EURO

- stopa podstawowa 
EURIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

5,6

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
31.12.2021

Zabezpieczenia:

umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia

umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci i praw z umów projektu

umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci i praw z gwarancji

pełnomocnictwa do rachunków  bankowych,

umowa z Raiffeisen Bank Polska SA  dotycz�ca zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach  z rachunków bankowych 33.525 tys. EUR

umowa zastawu rejestrowego na składnikach maj�tkowych 33.525 tys. EUR

o�wiadczenie Kredytobiorcy  o poddaniu si� egzekucji 33.525 tys. EUR

dwie hipoteki kaucyjne na nieruchomo�ciach DIPOL sp. z o.o. na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A., ka�da w kwocie 4.269,3 rts. EUR

hipoteka kaucyjna na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. 8.538,7 tys. EUR

sze��  hipotek kaucyjnych  na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. ka�da w kwocie 4.269,3 tys. EUR

o�wiadczenie PEP SA  o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 
31.07.2009 roku

o�wiadczenie PEP SA  o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 
30.08.2009 roku

umowa zastawu rejestrowego na udziałach w DIPOL sp. z o.o. pomiedzy PEP SA jako zastawcy i Raiffeisen Bank Polska SA jako zastawnika   - 
warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 33.525 tys. EUR

umowa gwarancji pomi�dzy PEP SA  jako gwarant a Raiffeisen Bank Polska S.A., udzielona przez PEP S.A. gwarancja ł�cznie w kwotach: do 
1.350.000 EUR pozostaje w mocy do dnia 31.07.2007 r., do 5.900.378 PLN pozostaje w mocy do dnia przypadaj�cego sze��  miesi�cy od dnia 
wydania przez Fundacj� EkoFundusz o�wiadczenia w ko�cowym rozliczeniu dotacji EkoFunduszu
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BRE BANK SA Warszawa 9 000 PLN 6 243 PLN
WIBOR 1-

miesi�czny plus 
mar�a banku

6,4

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
20.02.2010

Razem 266 005

Zabezpieczenia:

akt ustanowienia hipotek

umowa Polish Energy Partners SA ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach wraz z pełnomocnictwem 10.500 tys. PLN

umowa PP-U i P Comax Sp. z o.o. ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach wraz z pełnomocnictwem 10.500 tys. PLN

umowa zastawu rejestrowego  na przedsi�biorstwie 13.500 tys. PLN

umowa przelewu na zabezpieczenia

pełnomocnictwo do rachunków bankowych

umowa wsparcia projektu zawarta pomi�dzy: BRE Bankiem SA, PP-U i P Comax sp. z o.o.,  PEP SA,  Kredytobiorc�

umowa por�czenia komandytariusza - spółki Polish Energy Partners S.A. 10.500 PLN, wa�no��  do 30.06.2007 r.

o�wiadczenie kredytobiorcy o  poddaniu si� egzekucji 10.500 PLN, wa�no��  do 31.12.2013 r.

o�wiadczenie kredytobiorcy o o poddaniu si� egzekucji wydania rzeczy obci��onych zastawem rejestrowym, wa�no��  do 31.12.2013 r.

o�wiadczenie komandytariusza (Polish Energy Partners SA) o poddaniu si� egzekucji 10.500 tys. PLN, wa�no��  do 31.07.2007 r. 

 

29. Zobowi�zania krótkoterminowe 

31.12.2007 31.12.2006
a) kredyty bankowe i po�yczki 29 130 25 888
b) zobowiazania z tytułu dostaw i usług 3 817 8 396
c) zobowiazanie z tytułu podatku dochodowego 4 636 152
d) pozostałe zobowiazania 1 844 2 237

 - pozostałe z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 1 273 1 752
 - inne zobowi�zania finansowe 185 191
 - z tytułu wynagrodze� 71 249
 - fundusze specjalne - 5
 - inne 315 40

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 39 427 36 673

ZOBOWI
ZANIA KRÓTKOTERMINOWE

 
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług nie s� oprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14 
dniowych. 

Pozostałe zobowi�zania nie s� oprocentowane. 
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30. Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu kredytów i po�yczek 

stan na 31.12.2007

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskaz.
Siedziba Kwota kredytu / po�yczki wg umowy

Kwota kredytu / po�yczki pozostała 
do spłaty

formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta

BRE Bank S.A. Warszawa 11 851 PLN 1 810 PLN

BRE Bank S.A. Warszawa 13 500 PLN 1 444 PLN

PEKAO S.A. Warszawa 4 906 PLN 531 PLN

ZOBOWI
ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty

kredyt długoterminowy w okresie spłaty 
do 12 miesi�cy

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

kredyt długoterminowy w okresie spłaty 
do 12 miesi�cy

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

kredyt długoterminowy w okresie spłaty 
do 12 miesi�cy

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe ����

BRE BANK Warszawa jako równowarto��  
kwoty 453 tys EUR

r-k bie��cy - - WIBOR dla depozytów 
O/N + mar�a banku

do 
31.03.2008

BRE BANK Warszawa 74.600 tys.EUR inwestycyjny 20 580 5 746 tys EUR

Raiffeisen Bank 
Polska SA Warszawa 21 600  EUR 3 655 EUR

- stopa podstawowa 
EURIBOR 1-

miesi�czny plus mar�a 
banku

spłaty 
ratalne, 
ostatnia 

rata 
31.12.2021

BRE BANK SA Warszawa 9 000 PLN 1 110 PLN WIBOR 1-miesi�czny 
plus mar�a banku

spłaty 
ratalne, 

ostatnia rata 
26.02.2015

Razem 29 130

Zabezpieczenia:
Cesja praw Kredytobiorcy z tytułu Dokumentów Projektu, innych ni� Gwarancje Nale�ytego Wykonania, Gwarancje R�kojmi i Zobowi�zania 
Spółek Dominuj�cych

Cesja, rz�dzona prawem niemieckim, praw Kredytobiorcy z tytułu Gwarancji Nale�ytego Wykonania, Gwarancji R�kojmi i Zobowi�za� Spółek 
Dominuj�cych

Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorc� zaopatrzony w deklaracj� wekslow� Kredytobiorcy

Pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku

O�wiadczenie Kredytobiorcy o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 31 
marca  2009 roku

kredyt długoterminowy w okresie 
Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

����
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stan na 31.12.2006

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskaz.
Siedziba Kwota kredytu / po�yczki wg umowy

Kwota kredytu / po�yczki 
pozostała do spłaty

formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta
BRE Bank S.A. Warszawa 11 851 PLN 1 610 PLN

BRE Bank S.A. Warszawa 13 500 PLN 1 573 PLN

PEKAO S.A. Warszawa 4 906 PLN 553 PLN

Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

kredyt długoterminowy w okresie 
Zabezpieczenia:

Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe
Zabezpieczenia:

kredyt długoterminowy w okresie 

ZOBOWI
ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO�YCZEK

Warunki 
oprocentowania

Termin 
spłaty

kredyt długoterminowy w okresie 
Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe
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�

BRE BANK Warszawa jako równowarto��  
kwoty 453 tys EUR r-k bie��cy - - WIBOR 1-miesi�czny + 

mar�a banku
do 

31.03.2007

BRE BANK Warszawa 3.500 tys. PLN VAT - - WIBOR 1-miesi�czny + 
mar�a banku

do 
31.03.2007

BRE BANK Warszawa 74.600 tys.EUR inwestycyjny 17 786 4.160 tys. EUR kredyt długoterminowy w okresie 

Cesja praw przysługuj�cych PEP wobec Mondi Packaging Paper �wiecie S.A.  z tytułu Umowy Generalnej

Pełnomocnictwo dla BRE Banku S.A. do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy, prowadzonymi w BRE Banku S.A.

O�wiadczenie Kredytobiorcy o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 31 
marca 2008  roku

Zabezpieczenia:
O�wiadczenie wła�ciwego urz�du skarbowego, wystawione na wniosek Kredytobiorcy, zawieraj�ce zobowi�zanie do dokonywania zwrotu 
podatku VAT na Rachunek VAT, a w przypadku nie uzyskania takiego o�wiadczenia urz�du skarbowego, o�wiadczenie Kredytobiorcy 
zawieraj�ce zapewnienie o dokonywaniu zwrotu podatku VAT na Rachunek VAT lub, je�eli uzyskanie takich o�wiadcze� nie b�dzie mo�liwe, 
zobowi�zanie Kredytobiorcy do dokonania wpłat uzyskanych tytułem zwrotu podatku VAT na Rachunek VAT, zgodnie z Umow� dot. Rachunków 
Bankowych
Cesja praw Kredytobiorcy z tytułu Dokumentów Projektu, innych ni� Gwarancje Nale�ytego Wykonania, Gwarancje R�kojmi i Zobowi�zania 
Spółek Dominuj�cych

Cesja, rz�dzona prawem niemieckim, praw Kredytobiorcy z tytułu Gwarancji Nale�ytego Wykonania, Gwarancji R�kojmi i Zobowi�za� Spółek 
Dominuj�cych

Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorc� zaopatrzony w deklaracj� wekslow� Kredytobiorcy

Pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku

O�wiadczenie Kredytobiorcy o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 31 
marca  2008 roku

Zabezpieczenia:
Cesja praw Kredytobiorcy z tytułu Dokumentów Projektu, innych ni� Gwarancje Nale�ytego Wykonania, Gwarancje R�kojmi i Zobowi�zania 
Spółek Dominuj�cych

Cesja, rz�dzona prawem niemieckim, praw Kredytobiorcy z tytułu Gwarancji Nale�ytego Wykonania, Gwarancji R�kojmi i Zobowi�za� Spółek 
Dominuj�cych

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe �
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Raiffeisen Bank 
Polska SA Warszawa 21 600  EUR 2 057 EUR

- stopa podstawowa 
EURIBOR 1-

miesi�czny plus mar�a 
banku

spłaty 
ratalne, 
ostatnia 

rata 

Raiffeisen Bank 
Polska SA Warszawa 3.000 PLN - PLN WIBOR 1-tygodniowy + 

mar�a banku
do 

30.06.2007

Raiffeisen Bank 
Polska SA Warszawa 17.000 PLN - PLN WIBOR 1-miesi�czny + 

mar�a banku
do 

31.03.2007

BRE BANK SA Warszawa 9 000 PLN 2 309 PLN WIBOR 1-miesi�czny 
plus mar�a banku

spłaty 
ratalne, 
ostatnia 

Razem 25 888

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

Zabezpieczenia:
Umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia
Umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci i praw z umów projektu
Umowa przelewu na zabezpieczenie wierzytelno�ci i praw z gwarancji
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
Pełnomocnictwa do rachunków  bankowych,
Umowa z Raiffeisen Bank Polska SA  dotycz�ca zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach  z rachunków bankowych,
Umowa z Raiffeisen Bank Polska SA  dotycz�ca zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach  z rachunku bankowego, 
Umowa zastawu rejestrowego na składnikach maj�tkowych,
 O�wiadczenie Kredytobiorcy  o poddaniu si� egzekucji
Dwie hipoteki kaucyjne na nieruchomo�ciach DIPOL sp. z o.o. na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA 
Hipoteka kaucyjna na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA
Sze��  hipotek kaucyjnych  na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA
O�wiadczenie PEP SA  o poddaniu si� egzekucji
O�wiadczenie PEP SA  o poddaniu si� egzekucji
Umowa zastawu rejestrowego na udziałach w DIPOL sp. z o.o. pomiedzy PEP SA jako zastawcy i Raiffeisen Bank Polska SA jako zastawnika   - 
warto��  zabezpieczenia uzale�niona od sposobu zaspokojenia jednak�e nie wi�cej ni� 33.525 tys. EUR
Umowa gwarancji pomi�dzy PEP SA  jako gwaranta Raiffeisen Bank Polska SA

Zabezpieczenia:
Dyspozycja Kredytobiorcy zło�ona do wła�ciwego urz�du skarbowego, w celu dokonywania przez ten urz�d wszelkich zwrotów VAT na 
Umowa z Raiffeisen Bank Polska SA  dotycz�ca zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach  z rachunków bankowych,
Pełnomocnictwo dla z Raiffeisen Bank Polska SA do dysponowania rachunkiem bankowym VAT Kredytobiorcy, prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska SA ,
O�wiadczenie Kredytobiorcy o poddaniu si� egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe w terminie do dnia 31 marca 2009 r.

Zabezpieczenia:
Przedstawiono w nocie zobowi�zania długoterminowe

����
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31. Rozliczenia mi	dzyokresowe 

31.12.2007 31.12.2006

5 311 5 901
Rozliczenia mi�dzyokresowe długoterminowe, razem 5 311 5 901

1 108 1 091
989 197

1 127 753
20 51

1 135 1 924
Rozliczenia mi�dzyokresowe krótkoterminowe, razem 4 379 4 016

ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE

a) przychody przyszłych okresów - dotacje

c) pozostałe

e) przychody przyszłych okresów - dotacje

Rozliczenia mi�dzyokresowe długoterminowe

Rozliczenia mi�dzyokresowe krótkoterminowe, razem

a) koszty przyszłych premii, wynagrodze�
b) koszty usług obcych

d) niewykorzystane urlopy

 

32. Maj�tek socjalny oraz zobowi�zania z tytułu ZF�S 

31.12.2007 31.12.2006

a) po�yczki udzielone pracownikom 3 3
b) �rodki pieni��ne 16 23
c) zobowi�zania z tytułu Funduszu 15 21

Saldo netto po skompensowaniu 4 5
Odpisy na Fundusz w okresie 114 122  

33. Zobowi�zania warunkowe 

31.12.2007 31.12.2006
a) udzielone gwarancji i por�czenia 16 400 21 572
b) z tytułu sumy komandytowej 39 310 39 310

 - na rzecz jednostek zale�nych 39 310 39 310
 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - -

c) sprawy s�dowe - -
Zobowi�zania warunkowe, razem 55 710 60 882  

 Udzielone gwarancje i por	czenia  

PEP S.A. udzielił por�czenia na rzecz BRE BANK S.A. z siedzib� w Warszawie. Udzielone przez PEP 
S.A. por�czenie w kwocie do wysoko�ci 10.500.000 PLN zabezpiecza zobowi�zanie Mercury Energia 
Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka komandytowa (u�ywaj�cej wcze�niej 
nazwy  "Mercury Energia - Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Usługowe i Po�rednictwa COMAX Spółka  
z ograniczon� odpowiedzialno�ci�" Spółka komandytowa) wobec BRE BANKU S.A. z tytułu 
udzielonego mu kredytu inwestycyjnego w kwocie 9.000.000 PLN. Zobowi�zanie PEP S.A. wygasa  
z upływem 2 lat od daty zako�czenia realizacji projektu Mercury, jednak�e nie pó�niej ni� w dniu  
30 czerwca 2008 roku pod warunkiem spełnienia przez Mercury Energia Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� Wspólnicy Spółka komandytowa ł�cznie nast�puj�cych warunków; 
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- wska�nik pokrycia obsługi zadłu�enia b�dzie wy�szy lub równy 1,25, 

- przychody ze sprzeda�y Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy 
Spółka komandytowa osi�gn� 95% planowanych przychodów. 

Brak spełnienia powy�szych warunków przedłu�a okres obowi�zywania por�czenia na kolejne 
lata.PEP S.A. nie pobrał wynagrodzenia za udzielenie powy�szego por�czenia. PEP S.A. uczestniczy 
w zyskach i stratach w wysoko�ci 94,1 % w spółce Mercury Energia Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka komandytowa  

 

W dniu 23 listopada 2005 roku PEP S.A. zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib�  
w Warszawie Umow� gwarancji. Zgodnie z warunkami Umowy Gwarancji, PEP udzielił Raiffeisen 
Bank Polska S.A. gwarancji na kwot� 1.350.000 EURO oraz na kwot�  5.900.378 PLN, w zwi�zku 
 z umow� kredytu zawart� pomi�dzy DIPOL Sp. z o.o. jako kredytobiorca a Raiffeisen Bank Polska 
S.A. jako kredytodawca. Udzielona przez PEP S.A. gwarancja w kwocie do 1.350.000 EURO z dniem 
31 lipca 2007 roku straciła swoj� moc, a w kwocie do 5.900.378 PLN pozostaje w mocy do dnia 
przypadaj�cego sze�� miesi�cy od dnia wydania przez Fundacj� EkoFundusz o�wiadczenia  
o ko�cowym rozliczeniu dotacji z EkoFunduszu tj do dnia 31 lipca 2008 roku. 

PEP S.A. nie pobrał wynagrodzenia za udzielenie powy�szej gwarancji. PEP S.A. jest wła�cicielem 
100% udziałów spółki DIPOL Spółka z ograniczona odpowiedzialno�ci�. 

 

PEP SA wystawił w dniu 22 maja 2006 roku weksel własny in blanco do kwoty 1.865.500,00 PLN, jako 
zabezpieczenie uzyskanej przez Saturn Management Sp. z o.o. i Wspólnicy, Spółce komandytowej 
dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa. Okres 
wa�no�ci zobowi�zania PEP SA z tytułu wystawionego weksla upływa po okresie 5 lat od dnia 
przekazania do u�ytkowania projektu b�d�cego przedmiotem umowy dotacji. 

 

33.2  Sprawy s�dowe 

W dniu 16 maja 2002 r. Prezes Urz�du Regulacji Energetyki decyzj� OWA nr 25/2002 wymierzył 
Spółce kar� pieni��n� za stosowanie taryfy bez przestrzegania obowi�zku przedstawienia jej 
Prezesowi Urz�du Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w wysoko�ci 856 000 zł. W wyniku 
odwołania od tej decyzji wniesionej przez Spółk�, w dniu 25 czerwca 2003 r. S�d Okr�gowy  
w Warszawie – S�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskar�on� decyzj� w ten sposób, 
i� zmniejszył wysoko�� kary do 60 000 zł. W maju 2004 r. S�d Najwy�szy w wyniku kasacji wniesionej 
przez Prezesa URE uchylił wyrok S�du Okr�gowego – S�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 i skierował spraw� do ponownego rozpoznania przez S�d Okr�gowy w Warszawie – S�d Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. W dniu 4 kwietnia 2005 roku S�d Okr�gowy w Warszawie uchylił decyzj� 
URE i przekazał spraw� od ponownego rozpoznania. W dniu 7 marca 2006 roku S�d Apelacyjny 
 w Warszawie uchylił wyrok S�du Okr�gowego i przekazał spraw� do ponownego rozpoznania 
S�dowi Okr�gowemu. Zgodnie z wyrokiem S�du Okr�gowego z dnia 21 wrze�nia 2006 roku, kwota 
wymierzonej Spółce kary obni�ona została do 723 tys. zł. Spółka wniosła apelacj� od wyroku S�du 
Okr�gowego. W dniu 23 maja 2007 roku S�d Apelacyjny oddalił apelacj� Spółki. W dniu 19 wrze�nia 
2007 roku, Spółka wniosła do S�du Najwy�szego skarg� kasacyjn� od wyroku S�du Apelacyjnego 
oddalaj�cego apelacj� Spółki. 

 

W dniu 20 kwietnia 2007 r. podmiot zale�ny Spółki – Mercury Energia Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka Komandytowa zło�yła wniosek o stwierdzenie nadpłaty  
w podatku akcyzowym w kwocie 651.182 zł za okres maj 2006 r.- luty 2007 r. Podstaw� wniosku była 
niezgodno�� polskich przepisów akcyzowych z prawodawstwem wspólnotowym w zakresie 
podmiotów b�d�cych podatnikami podatku akcyzowego. Zdaniem Spółki w �wietle dyrektywy 
horyzontalnej 92/12 Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa nie była podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu cz��ci zbywanej przez siebie energii 
elektrycznej. Decyzj� z 18 czerwca 2007 r. Naczelnik Urz�du Celnego w Wałbrzychu odmówił 
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Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka Komandytowa 
stwierdzenia nadpłaty. Pismem z dnia 4 lipca 2007 r. Mercury Energia Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka Komandytowa zło�yła odwołanie od decyzji Naczelnik Urz�du 
Celnego w Wałbrzychu. Decyzj� z dnia 10 pa�dziernika 2007 r. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu 
utrzymał w mocy zaskar�on� decyzj� Naczelnika Urz�du Celnego w Wałbrzychu. Dnia 10 listopada 
Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka Komandytowa zło�yła 
skarg� do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego we Wrocławiu na decyzj� Dyrektora Izby Celnej 
we Wrocławiu. W chwili obecnej Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�  
i Wspólnicy Spółka Komandytowa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przed WSA. 

 

W dniu 17 grudnia 2007 r. Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa zło�yła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 
418.248 zł za okres marzec-pa�dziernik 2007 r. Podstaw� wniosku była niezgodno�� polskich 
przepisów akcyzowych z prawodawstwem wspólnotowym w zakresie podmiotów b�d�cych 
podatnikami podatku akcyzowego. Zdaniem Mercury Energia Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka Komandytowa w �wietle dyrektywy horyzontalnej 92/12 
Mercury Energia Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy Spółka Komandytowa nie była 
podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu cz��ci zbywanej przez siebie energii elektrycznej. W chwili 
obecnej wniosek jest rozpatrywany przez Naczelnika Urz�du Celnego w Wałbrzychu. 

33.3  Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalno�ci podlegaj�ce regulacjom (na przykład sprawy 
celne czy dewizowe) mog� by� przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione s� 
do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce 
powoduje wyst�powanie w obowi�zuj�cych przepisach niejasno�ci i niespójno�ci. Cz�sto wyst�puj�ce 
ró�nice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewn�trz organów 
pa�stwowych, jak i pomi�dzy organami pa�stwowymi i przedsi�biorstwami, powoduj� powstawanie 
obszarów niepewno�ci i konfliktów. Zjawiska te powoduj�, �e ryzyko podatkowe w Polsce jest 
znacz�co wy�sze ni� istniej�ce zwykle w krajach o bardziej rozwini�tym systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mog� by� przedmiotem kontroli przez okres pi�ciu lat, pocz�wszy od ko�ca 
roku, w którym nast�piła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe 
rozliczenia podatkowe spółek Grupy mog� zosta� powi�kszone o dodatkowe zobowi�zania 
podatkowe. Zdaniem Grupy na dzie� 31 grudnia 2007 roku utworzono odpowiednie rezerwy na 
rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

33.4 Nakłady inwestycyjne 

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku Grupa planuje ponie�� nakłady w 2008 roku na rzeczowe aktywa 
trwałe i inwestycje kapitałowe w szacunkowej kwocie około 146,5 milionów złotych. Kwoty te 
przeznaczone b�d� na zakup nowych maszyn i urz�dze�, finansowanie budowy farm wiatrowych 
Suwałki oraz Tychowo oraz realizacji projektu Tytan, pod warunkiem zako�czenia negocjacji 
 z dostawcami oraz po warunkiem zako�czenia procesu developmentu farmy wiatrowej Tychowo.  
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34. Przychody ze sprzeda�y 

31.12.2007 31.12.2006

przychody netto ze sprzeda�y energii 14 055 1 589
przychody netto ze sprzeda�y ciepła 17 691 22 931
przychody netto z projektów konsultacyjnych 223 799
przychody ze sprzeda�y developmentu farm wiatrowych 13 715 -
przychody netto ze sprzeda�y za ponad standardow� jako��  i gwarancj� dostaw 359 467
przychody netto z refaktur i zwrotu kosztów 63 9
przychody z usług dzier�awy i operatorskie 38 566 32 835
przychody ze sprzeda�y towarów 105 138
przychody netto z tytułu �wiadectw pochodzenia 7 704 -
przychody netto ze sprzeda�y uprawnie� do emisji dwutlenku w�gla 202 3 947
inne przychody 157 -
Przychody netto ze sprzeda�y, razem 92 839 62 715

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO�CI)

 

35. Koszty według rodzaju 

31.12.2007 31.12.2006

a) amortyzacja 9 239 3 086
b) zu�ycie materiałów i energii 15 616 16 991
c) usługi obce 4 085 6 368
d) podatki i opłaty 2 809 2 176
e) wynagrodzenia, w tym: 15 030 13 985
        opcje menad�erskie 2 729 1 551
f) ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 2 291 2 074
g) pozostałe koszty rodzajowe 790 1 433
Koszty według rodzaju, razem 49 861 46 113
Warto��  sprzedanych towarów i materiałów (warto��  dodatnia) 7 358 138
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze� mi�dzyokresowych 485 (399)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko��  ujemna) - -
Koszty sprzeda�y (wielko��  ujemna) - -
Koszty ogólnego zarz�du (wielko��  ujemna) (14 093) (14 051)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 611 31 801
Razem koszt własny sprzeda�y 43 611 31 801

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
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36. Pozostałe przychody operacyjne 

31.12.2007 31.12.2006

a) odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto��  składników aktywów, w tym: 253 46
-odpisy aktualizuj�ce warto��  nale�no�ci 76 44
-pozostałe odpisy - 2

b) pozostałe, w tym: 860 1 335
-odszkodowania i dopłaty 366 73
-przyspieszone rozliczenie dotacji 30 1 090
-przychody z dzier�awy rzeczowych aktywów trwałych 190 12
-zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 95 1
-pozostałe 179 159

Inne przychody operacyjne, razem 1 113 1 381

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

 

37. Pozostałe koszty operacyjne 

31.12.2007 31.12.2006

a) odpisy aktualizuj�ce warto��  składników aktywów, w tym: 94 16 810
-nale�no�ci 94 5 826
-kosztów likwidacji - 25
-utrata warto�ci �r.trwałych - 10 959

b) pozostałe, w tym: 299 1 140
-kary, grzywny, odszkodowania 11 -
-darowizny 51 48
-rezerwy - 1 062
-strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 -
-pozostałe 234 30

Inne koszty operacyjne, razem: 393 17 950

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

 

38. Przychody finansowe 

31.12.2007 31.12.2006
a) przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 4 691 54
b) przychody finansowe z tytułu odsetek od udzielonych po�yczek 681 1 017
c) pozostałe odsetki - leasing 14 397 11 068

-odsetki z tytułu dzier�awy maj�tku 2 974 2 066
d) ró�nice kursowe 6 462 1 088

-niezrealizowane 6 395 1 688
-zrealizowane 67 (600)

e) zmniejszenie odpisu aktualizuj�cego warto��  nale�no�ci - -
f) zyski z papierów warto�ciowych 328 29
g) pozostałe przychody finansowe 598 539
Przychody finansowe, razem 27 157 13 795  
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39. Koszty finansowe 

31.12.2007 31.12.2006
a) koszty finansowe z tytułu odsetek 18 713 10 632
b)  ró�nice kursowe 2 252 480

-niezrealizowane 2 401 489
-zrealizowane (149) (9)

c) zwi�kszenie odpisu aktualizuj�cego warto��  wyceny - -
d) prowizje i inne opłaty 283 330
e) pozostałe koszty finansowe 90 163
Koszty finansowe, razem 21 338 11 605  

40. Podatek bie��cy 

PODATEK DOCHODOWY BIE�
CY
31.12.2007 31.12.2006

1. Zyski (straty) brutto jednostek konsolidowanych ł�cznie 63 733 16 952
2. Korekty konsolidacyjne (22 071) (15 129)
3. Zysk (strata) brutto 41 662 1 823
4. Ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a podstaw� opodatkowania
a) przychody 1 747 (2 214)

- przeszacowanie aktywów i pasywów (15 109) (17 252)
- przesuni�cie przychodów 2 212 1 145
- zapłacone/(naliczone) odsetki (1 585) 241
- rozwi�zanie rezerw (375) (892)
- otrzymane dotacje (506) (1 090)
- spłaty rat kapitałowych w opłacie leasingowej 17 133 15 752
- pozostałe (23) (118)

b) koszty (8 757) 10 434
- amortyzacja (28 880) (22 672)
- przeszacowanie aktywów i pasywów 17 550 20 570
- przesuni�cie kosztów (2 403) (683)
- zapłacone/(naliczone) odsetki 1 046 554
- utowrzenie rezerw 732 2 656
- utowrzenie odpisów aktualizuj�cych 993 11 872
- wydatki na rzecz członków Rady Nadzorczej i Zarz�du 2 875 1 640
- rozliczenie leasingu finansowego (1 352) (4 593)
- koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów 741 907
- pozostałe (59) 183

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym przed rozliczeniem straty 34 653 10 043
5a.Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych (znak ujemny) (30) -
5b.Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po rozliczeniu straty 34 623 10 043
6. Podatek dochodowy według stawki 19% 6 578 1 908
7. Korekta lat ubiegłych 15 (71)
8. Podatek dochodowy bie��cy 6 593 1 837  

31.12.2007 31.12.2006

Podatek dochodowy bie��cy 6 593 1 837
Zmiana salda podatku odroczonego 1 963 (533)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 8 556 1 304  
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EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA 31.12.2007 31.12.2006
Obci��enie z tytułu podatku w rachunku zysków i 
strat, w tym 8 552 1 304

Podatek bie��cy 6 589 1 837
Podatek odroczony 1 963 (533)

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem 41 662 1 822

Obci��enie podatkowe od wyniku brutto według 
stawki podatkowej 19% (2006: 19%) 7 916 346

Korekty dotycz�ce bie��cego podatku 
dochodowego z lat ubiegłych (15) (71)

Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania 
przychodów, w tym 721 911

koszty nie udokumentowane dowodami 4 5
koszty nie zwi�zane z przychodami 31 78
koszty nie z tego okresu 2 4
składki do organizacji nieobowi�zkowych 7
wydatki na wła�cicieli i członków zarz�du 536 312
odsetki 77 174
przeszacowanie po�yczki - -
odpisy aktualizuj�ce 15 173
inne 49 164
1% udziału w zyskach/stratach podatkowych spółek 
komandytowych 36 19

Przychody nie b�d�ce podstaw� do 
opodatkowania, w tym 96 24

dotacje 96 13
dywidendy od spółki z o o - 10
Podatek wg efektywnej stawki podatkowej 
wynosz�cej 20,5% (2006: 71,6%) 8 556 1 304
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41. Przepływy �rodków pieni	�nych 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej - inne korekty 
  31.12.2007 31.12.2006 
opcje mened�erskie 2 729 1 551 
odpis na utrat� warto�ci �rodków trwałych - 10 959 
dotacje otrzymane - (50) 
Razem inne korekty 2 729 12 460 
  

      
Inne wpływy inwestycyjne     
  31.12.2007 31.12.2006 
Spłata rat i odsetek z tytułu leasingu finansowego 31 381 26 696 
Razem 31 381 26 696 
      
Inne wydatki inwestycyjne     
  31.12.2007 31.12.2006 
Wydatki na leasingowe aktywa trwałe 13 727 27 188 
Razem 13 727 27 188 
      
      
�rodki pieni��ne o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania     
  31.12.2007 31.12.2006 
ZF�S 15 23 
Razem 15 23 
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Nale�no�ci: 31.12.2007 31.12.2006
Bilansowa zmiana stanu nale�no�ci długoterminowych i krótkoterminowych netto 28 501 (14 287)
Zmiana stanu nale�no�ci z tytułu leasingu finansowego (21 595) 8 466
Zmiana stanu nale�no�ci z tytułu wypłaconych zaliczek na dywidend� (10) 164
Zmiana stanu nale�no�ci inwestycyjnych 114 15
Zmiana stanu nale�no�ci w rachunku przepływów pieni��nych 7 010 (5 642)

Rozliczenia mi�dzyokresowe 31.12.2007 31.12.2006
Bilansowa zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych (3 873) 7 283
Zmiana stanu innych aktywów - (1 745)
Naliczone odsetki leasingowe 39 90
Otrzymane dotacje - (7 766)
Pozostałe 14 209
Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych w rachunku przepływów pieni��nych (3 820) (1 929)

Zobowi�zania: 31.12.2007 31.12.2006
Bilansowa zmiana stanu zobowi�za� krótko i długoterminowych (5 120) 4 444
Zmiana stany zobowi�za� inwestycyjnych (493) (4 795)
Zmiana stanu zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego 152 351
Pozostałe (7) -
Zmiana stanu zobowi�za� w rachunku przepływów pieni��nych (5 468) (842)

Przyczyny wyst�powania ró�nic pomi�dzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikaj�cymi z rachunku 
przepływów pieni��nych

 

42. Utrata warto�ci  

W ci�gu pierwszego półrocza 2006 roku kondycja finansowa jednego z kontrahentów Grupy, 
Zakładów Chemicznych Wizów S.A. („Wizów”) uległa znacznemu pogorszeniu. Wskutek tego 
zaległo�ci płatnicze Wizów uległy znacz�cemu zwi�kszeniu a działania maj�ce na celu rozwi�zanie tej 
sytuacji nie zako�czyły si� sukcesem. Jednocze�nie w połowie czerwca 2006 roku Wizów zaprzestał 
produkcji. W dniu 4 sierpnia 2006 roku Grupa zło�yła w s�dzie rejonowym wniosek o postawienie 
Wizów w stan upadło�ci. 

Wobec powy�szych faktów Zarz�d Grupy podj�ł w drugim kwartale decyzj� o utworzeniu odpisu 
aktualizacyjnego na warto�� aktywów zaanga�owanych w ten projekt (nale�no�ci oraz �rodki trwałe) 
oraz utworzeniu niezb�dnych rezerw na koszty zwi�zane z zako�czeniem tego projektu. 

Rachunek zysków i strat z tytułu uj�cia odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów zaanga�owanych  
w projekt Wizów oraz utworzonych rezerw na inne koszty zwi�zane z zako�czeniem tego projektu 
został obci��ony w nast�puj�cy sposób: 
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Rodzaj odpisu lub 
rezerwy 

Kwota Wycena Uj	cie w rachunku 
zysków i strat 

    

Odpis aktualizuj�cy 
�rodki trwałe 

(10.959,4) Wycena �rodków 
trwałych  
w mo�liwych do 
uzyskania cenach 
sprzeda�y netto 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

Rozpoznanie 
przychodów z tytułu 
otrzymanej dotacji na 
powy�sze �rodki trwałe 

980,4 Przyspieszone 
rozliczenie 
 w przychody kwoty 
dotacji do 
turbogeneratora 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

Odpis aktualizuj�cy 
nale�no�ci 

(4.926,6) Pełna rezerwa na 
kwot� brutto 
nale�no�ci 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

Pozostałe rezerwy (1.062,0) Szacunek według 
najlepszej wiedzy 
Spółki obejmuje 
pozostałe koszty 
zako�czenia 
projektu 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

Podatek odroczony od 
utworzonych odpisów 
 i rezerw 

2.865,2 Utworzenie aktywa 
podatkowego na 
przej�ciowe ró�nice 
odnosz�ce si� do 
powy�szych kwot 

Podatek 

RAZEM (13.102,4)   

 

W trzecim kwartale zwi�zku z faktem, i� Interpep Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, EC 
Wizów Spółka Komandytowa z siedzib� w Warszawie („IP””) zawarła z Rolmex Spółka Akcyjna 
(„Rolmex”) i Wizów trójstronne porozumienie dotycz�ce czasowych dostaw energii cieplnej przez IP 
do Wizowa za po�rednictwem Rolmex, dostawy ciepła do Wizów zostały czasowo przywrócone. 
Ponadto, cofni�ty został wniosek o ogłoszenie upadło�ci Wizów. 

Ponadto, na mocy porozumienia Wizów spłacił cze�� zadłu�enia wobec Spółki w kwocie 200.000 zł. 

Porozumienie, o którym mowa powy�ej, zawarte zostało na czas okre�lony do dnia 31 grudnia 2006 
roku. Na jego podstawie Rolmex odbiera� b�dzie energi� ciepln� wytworzon� przez IP. Dostawy 
energii cieplnej odbywa� si� b�d� na podstawie przedpłat dokonywanych przez Rolmex. Nale�y 
wskaza�, i� warto�� dostaw energii cieplnej przez IP nie b�dzie wy�sza ni� warto�� otrzymanej 
przedpłaty. 

Porozumienie, o którym mowa powy�ej, zostało przedłu�one do dnia 31 stycznia 2007 roku i w tym 
dniu wygasło.  

W pierwszych dniach lutego 2007 roku na mocy decyzji S�du Rejonowego w Jeleniej Górze Wizów 
został postawiony w stan upadło�ci likwidacyjnej. 

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania finansowego ciepło jest dostarczane do Wizów w minimalnych 
ilo�ciach niezb�dnych do ogrzania powierzchni hal produkcyjnych oraz konserwacji maszyn 
produkcyjnych. Na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania nie istniej� przesłanki wskazuj�ce 
na mo�liwo�� wznowienia produkcji przez Wizów w najbli�szej przyszło�ci. 

W roku zako�czonym 31 grudnia 2007 amortyzacja �rodków trwałych wyniosła 75 tysi�cy złotych. 
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43. Cele i zasady zarz�dzania ryzykiem finansowym 

Instrumenty finansowe b�d�ce w posiadaniu lub wyemitowane przez Grup� mog� powodowa� – 
pojedynczo lub jako grupa – wyst�pienie jednego lub kilku rodzajów znacz�cego ryzyka. 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, nale�� kredyty bankowe, umowy 
leasingu finansowego i dzier�awy z opcj� zakupu, �rodki pieni��ne i lokaty krótkoterminowe. Głównym 
celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie �rodków finansowych na działalno�� Grupy. 
Grupa posiada te� inne instrumenty finansowe, takie jak nale�no�ci i zobowi�zania z tytułu dostaw 
i usług, które powstaj� bezpo�rednio w toku prowadzonej przez ni� działalno�ci. 

Główne rodzaje ryzyka wynikaj�ce z instrumentów finansowych Grupy obejmuj� ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarz�d weryfikuje i uzgadnia zasady 
zarz�dzania ka�dym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poni�ej. Grupa 
monitoruje równie� ryzyko cen rynkowych dotycz�ce wszystkich posiadanych przez ni� instrumentów 
finansowych.  

43.1 Ryzyko stopy procentowej 

Nara�enie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim 
długoterminowych zobowi�za� finansowych oraz po�yczek udzielonych. 

Grupa zarz�dza kosztami oprocentowania poprzez korzystanie ze zobowi�za� o oprocentowaniu 
zmiennym. Grupa nie stosuje natomiast zabezpiecze� za pomoc� pochodnych instrumentów 
finansowych. 

Poni�sza tabela przedstawia wra�liwo�� wyniku finansowego brutto w uj�ciu rocznym na racjonalnie 
mo�liwe zmiany stóp procentowych przy zało�eniu niezmienno�ci innych czynników (w zwi�zku  
z zobowi�zaniami o zmiennej stopie procentowej). Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny 
Grupy. 

 
 Zwi�kszenie/ 

zmniejszenie o 
punkty procentowe 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto w 
tysi�cach złotych 

okres zako
czony dnia 31 grudnia 2007 roku    
PLN + 1% (239) 
EUR +1% (206) 
PLN - 1% 239 
EUR - 1% 206 
   
rok zako
czony dnia 31 grudnia 2006 roku   
PLN + 1% (282) 
EUR +1% (92) 
PLN - 1% 282 
EUR - 1% 92 

 

43.2 Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe w Grupie sprowadza si� do ryzyka zwi�zanego z wahaniami kursu euro  
w odniesieniu do otwartej pasywnej pozycji walutowej w ramach transakcji leasingu finansowego oraz 
zaci�gnietych kredytów inwestycyjnych. Ryzyko dotycz�ce transakcji leasingu zostało szczegółowo 
opisane w nocie nr 47. Pozycja ta na dzie� 31 grudnia 2007 wynosi 11,7 mln  EUR.  Pozycja ta nie 
jest zabezpieczana w celu wyeliminowania waha� kursu walutowego. 

Poni�sza tabela przedstawia wra�liwo�� wyniku finansowego brutto (w zwi�zku ze zmian� warto�ci 
godziwej aktywów i zobowi�za� pieni��nych) na racjonalnie mo�liwe wahania kursu euro przy 
zało�eniu niezmienno�ci innych czynników: 
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31 grudnia 2007 - EUR + 0,01 PLN/EUR (116)

  - 0,01 PLN/EUR 116

31 grudnia 2006 - EUR + 0,01 PLN/EUR (2)

  - 0,01 PLN/EUR 2

Wpływ na wynik finansowy w 
okresie do nast�pnej wyceny 

bilansowej aktywów i pasywów

Wzrost/ spadek 
kursu waluty

 

43.3 Ryzyko kredytowe 

Grupa zawiera transakcje wył�cznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolno�ci kredytowej. Wszyscy 
klienci, którzy pragn� korzysta� z kredytów kupieckich, poddawani s� procedurom wst�pnej 
weryfikacji. Ponadto, dzi�ki bie��cemu monitorowaniu stanów nale�no�ci, nara�enie Grupy na ryzyko 
nie�ci�galnych nale�no�ci jest nieznaczne.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty, 
aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe 
Grupy powstaje w wyniku niemo�no�ci dokonania zapłaty przez drug� stron� umowy, a maksymalna 
ekspozycja na to ryzyko równa jest warto�ci bilansowej tych instrumentów. 

W Grupie nie wyst�puj� istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

43.4 Ryzyko zwi�zane z płynno�ci�    

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narz�dzia okresowego planowania płynno�ci. 
Narz�dzie to uwzgl�dnia terminy wymagalno�ci/ zapadalno�ci zarówno inwestycji jak i aktywów 
finansowych (np. konta nale�no�ci, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy 
pieni��ne z działalno�ci operacyjnej. 

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomi�dzy ci�gło�ci� a elastyczno�ci� finansowania, poprzez 
korzystanie z rozmaitych �ródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bie��cym, kredyty 
bankowe, obligacje, akcje uprzywilejowane, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzier�awy 
z opcj� zakupu. 

Tabela poni�ej przedstawia zobowi�zania finansowe Grupy na dzie� 31 grudnia 2007 roku oraz na 
dzie� 31 grudnia 2006 roku wg daty zapadalno�ci na podstawie umownych niezdyskontowanych 
płatno�ci. 

Oprocentowane kredyty i po�yczki - 7 315 21 815 131 467 149 604 310 201
Pozostałe zobowi�zania - 1 705 139 114 - 1 958
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowi�zania

- 3 817 - - - 3 817

Na ��danie Poni�ej 3 
miesi�cy

Od 3 do 12 
miesi�cy

Od 1 roku do 
5 lat

Powy�ej 5 
lat Razem 31.12.2007

����

Oprocentowane kredyty i po�yczki - 5 450 20 197 128 266 137 980 291 893
Pozostałe zobowi�zania - 2 093 144 262 - 2 499

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług - 8 396 - - - 8 396

Na ��danie Poni�ej 3 
miesi�cy

Od 3 do 12 
miesi�cy

Od 1 roku do 5 
lat Powy�ej 5 lat Razem 31.12.2006
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44. Instrumenty finansowe  

44.1 Warto�ci godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Poni�sza tabela przedstawia porównanie warto�ci bilansowych i warto�ci godziwych wszystkich 
instrumentów finansowych Grupy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów  
i zobowi�za�. 

Kategoria
zgodnie z 
MSR 39

31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y (długoterminowe) DDS 734 516 -*) -*)

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) DDS 3 876 - -*) -*)

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci PiN 40 947 45 047 40 947 45 047

Pochodne instrumenty finansowe, w tym: WwWGpWF - - - -

-  Walutowe kontrakty terminowe typu  forward WwWGpWF - - - -

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty PiN 63 010 25 079 63 010 25 079

Zobowi�zania finansowe
Kredyt w rachunku bie��cym

Oprocentowane kredyty bankowe i po�yczki, w tym: PZFwgZK 310 201 291 893 310 201 291 893

- długoterminowe oprocentowane wg  zmiennej stopy procentowej PZFwgZK 310 201 291 893 310 201 291 893

Pozostałe zobowi�zania (długoterminowe), w tym: PZFwgZK 114 262 114 262

- Zobowi�zania z tytułu leasingu  finansowego i umów dzier�awy z opcj�  zakupu PZFwgZK 114 262 114 262

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania PZFwgZK 5 661 10 633 5 661 10 633

Warto�� bilansowa Warto�� godziwa

U�yte skróty:
UdtW –  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci,

*) okre�lenie warto�ci godziwej nie jest praktycznie mo�liwa

WwWGpWF  – Aktywa/zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy,
PiN – Po�yczki udzielone i nale�no�ci,
DDS – Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y,
PZFwgZK  – Pozostałe zobowi�zania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 
 

44.2 Zmiany warto�ci instrumentów finansowych  

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku Grupa posiadała nast�puj�ce instrumenty finansowe, wg grup ich kwalifikacji  
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Ekwiwalenty �rodków 
pieni��nych (bony 

skarbowe, jednostki 
uczestnictwa)

Po�yczki 
udzielone 

i nale�no�ci

Aktywa 
finansowe 

dost�pne do 
sprzeda�y 
(udziały)

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
warto�ci 
godziwej 

przez wynik 
finansowy

Stan na pocz�tek okresu - 161 355 -
Zwi�kszenia, w tym: 12 207 3 799 398 -
Zakup bonów skarbowych, obligacji, jedn. uczestnictwa 12 000 - - -
Udzielone po�yczki - 3 654 - -
Odsetki 207 145 - -
Nabycie udziałów - - 398 -
Aktualizacja warto�ci - - - -
Zmniejszenia, w tym: - - 120 -
Sprzeda� bonów skarbowych i obligacji, jednostek uczestnictwa - - - -
Sprzeda� udziałów - - 120 -
Zwrot udziałów - - - -
Zwrot po�yczki - - - -
Aktualizacja warto�ci - - - -
Otrzymane odsetki - - - -
Wył�czenia konsolidacyjne z tytułu obj�cia kontroli - - - -
Stan na koniec okresu 12 207 3 960 633 -  
Warto�� aktywów finansowych, z wyj�tkiem udzielonych po�yczek odzwierciedla ich warto�� godziw�. 
W przypadku po�yczek udzielonych okre�lenie ich warto�ci godziwej nie jest praktycznie mo�liwe, 
gdy� zostały udzielone jednostkom stowarzyszonym. 
Na warto�� aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y składaj� si� udziały w spółce 
stowarzyszonej. Udziały te zostały wycenione w bilansie metod� praw własno�ci. Warto�� pozostałych 
aktywów finansowych, z wyj�tkiem udzielonych po�yczek odzwierciedla ich warto�� godziw�. W 
przypadku po�yczek udzielonych okre�lenie ich warto�ci godziwej nie jest praktycznie mo�liwe, gdy� 
zostały udzielone jednostce stowarzyszonej. 
 

Stan na 31.12.2006 

Ekwiwalenty �rodków 
pieni��nych (bony 

skarbowe, jednostki 
uczestnictwa)

Po�yczki 
udzielone 

i nale�no�ci

Aktywa 
finansowe 

dost�pne do 
sprzeda�y 
(udziały)

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
warto�ci 
godziwej 

przez wynik 
finansowy

Stan na pocz�tek okresu 3 519 5 439 954 1 319
Zwi�kszenia, w tym: - 161 254 51
Zakup bonów skarbowych, obligacji, jedn. uczestnictwa - - - -
Udzielone po�yczki - 154 - -
Odsetki - 7 - 51
Nabycie udziałów - - 254 -
Aktualizacja warto�ci - - - -
Zmniejszenia, w tym: 3 519 5 439 853 1 370
Sprzeda� bonów skarbowych i obligacji, jednostek uczestnictwa 3 519 - - 1 266
Reklasyfikacja odsetek - - - -
Zwrot udziałów - - 28 -
Zwrot po�yczki - - - -
Aktualizacja warto�ci - - - -
Otrzymane odsetki - - - 104
Wył�czenia konsolidacyjne z tytułu obj�cia kontroli 5 439 825 -
Stan na koniec okresu - 161 355 -  
Na warto�� aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y składaj� si� udziały w spółce 
stowarzyszonej. Udziały te zostały wycenione w bilansie metod� praw własno�ci. Warto�� pozostałych 
aktywów finansowych, z wyj�tkiem udzielonych po�yczek odzwierciedla ich warto�� godziw�. W 
przypadku po�yczek udzielonych okre�lenie ich warto�ci godziwej nie jest praktycznie mo�liwe, gdy� 
zostały udzielone jednostce stowarzyszonej. 
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Opis przyj�tych zasad wyceny instrumentów finansowych omówiony został w nocie 5.15 
zamieszczonej w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

44.3 Ryzyko stopy procentowej 

W poni�szej tabeli przedstawiona została warto�� bilansowa instrumentów finansowych Grupy 
nara�onych na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 

Rok zako�czony 31 grudnia 2007 roku: 

�

Oprocentowanie zmienne  
 <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 
Aktywa gotówkowe 2 991 - - - - - 2 991 
Kredyty bankowe w PLN  4 895 4 710 3 478 4 240 2 772 3 818 23 913 
Kredyty bankowe w EUR  24 235 25 786 27 736 29 749 31 885 146 897 286 288 
        
Oprocentowanie stałe  
 <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 
Aktywa gotówkowe 47 827 - - - - - 47 827 
Po�yczki udzielone - - - - - - - 
�

Rok zako�czony 31 grudnia 2006 roku: 

Oprocentowanie zmienne  
 <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 
Aktywa gotówkowe - - - - - - - 
Kredyty bankowe w PLN  6 045 13 117 6 007 2 191 886 - 28 246 
Kredyty bankowe w EUR  19 843 28 547 30 911 33 482 29 515 121 349 263 647 
        
Oprocentowanie stałe  
 <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 
Aktywa gotówkowe 25 079 - - - - - 25 079 
Po�yczki udzielone - - - - - 162 162 

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane 
w okresach poni�ej jednego roku. Pozostałe instrumenty finansowe Grupy, które nie zostały uj�te 
w powy�szych tabelach, nie s� oprocentowane i w zwi�zku z tym nie podlegaj� ryzyku stopy 
procentowej. 

45. Zarz�dzanie kapitałem 

Głównym celem zarz�dzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego 
 i bezpiecznych wska�ników kapitałowych, które wspierałyby działalno�� operacyjn� Grupy 
 i zwi�kszały warto�� dla jej akcjonariuszy.  

Grupa zarz�dza struktur� kapitałow� i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej 
zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa mo�e zmieni� wypłat� 
dywidendy dla akcjonariuszy, zwróci� kapitał akcjonariuszom lub wyemitowa� nowe akcje. W roku 
obrotowym zako�czonym 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku nie wprowadzono �adnych 
zmian do celów, zasad i procesów obowi�zuj�cych w tym obszarze. 

Grupa monitoruje stan kapitałów stosuj�c wska�nik d�wigni, który jest liczony jako stosunek 
zadłu�enia netto do sumy kapitałów powi�kszonych o zadłu�enie netto. Do zadłu�enia netto Grupa 
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wlicza oprocentowane kredyty i po�yczki, zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i inne zobowi�zania, 
pomniejszone o �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych.  
 

31.12.2007 31.12.2006
Oprocentowane kredyty i po�yczki 310 201 291 893
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania 5 661 10 633
Minus �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty (63 010) (25 079)
Zadłu�enie netto 252 852 277 447

Kapitał własny 143 999 106 742
Kapitał razem 143 999 106 742

Kapitał i zadłu�enie netto 396 851 384 189
Wska�nik d�wigni 64% 72%  

46. Grupa kapitałowa jako leasingodawca 

46.1 Uzgodnienie kwoty inwestycji leasingowej brutto na dzie
 bilansowy z warto�ci� bie��c� 
minimalnych opłat leasingowych na dzie
 bilansowy 

w PLN kurs PLN/EUR 3,582 ł�cznie do 1 roku od 1 do 5 lat powy�ej 5 lat 

Inwestycja leasingowa brutto 307 637 27 259 124 488 155 890 

Inwestycja leasingowa netto 232 808 20 797 101 265 110 746 

Warto�� minimalnych opłat leasingowych 307 637 27 259 124 488 155 890 

Niezrealizowane przychody finansowe 74 829 6 462 23 223 45 144 

Niegwarantowane warto�ci ko�cowe 
przypadaj�ce leasingodawcy     

Warunkowe opłaty leasingowe 68 144 12 168 36 768 19 208 

 

Warunkowe opłaty leasingowe uj�te w rachunku zysków i strat za okres 01.01.2007- 31.12.2007 
wyniosły 13 373 tysi�cy złotych. 

w PLN kurs PLN/EUR 3,8312 na 31.12.2006 
ł�cznie do 1 roku od 1 do 5 lat powy�ej 5 lat 

Inwestycja leasingowa brutto 355 296 26 693 124 994 203 609 

Inwestycja leasingowa netto 254 407 17 989 93 093 143 325 

Warto�� minimalnych opłat leasingowych 355 296 26 693 124 994 203 609 

Niezrealizowane przychody finansowe 100 889 8 704    31 901 60 284 

Niegwarantowane warto�ci ko�cowe 
przypadaj�ce leasingodawcy 

    

Warunkowe opłaty leasingowe 58 465 9 436 29 399 19 630 

 

Warunkowe opłaty leasingowe uj�te w rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 - 31.12.2006 
wyniosły 15 014 tysi�cy złotych. 
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46.2 Opis ryzyk zwi�zanych z transakcj� leasingu finansowego 

Ryzyka rynkowe 

a/ ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe w transakcji leasingu finansowego dotyczy jedynie tej cz��ci warto�ci transakcji, 
która finansowana jest kapitałem własnym leasingodawcy. Docelowa struktura finansowania transakcji 
to 87% kredyt i 13% kapitał. Wynika to z finansowania transakcji leasingu kredytem denominowanym 
w tej samej walucie (EUR) która jest walut� transakcji leasingowej. 

b/ ryzyko warto�ci godziwej zwi�zane ze stop� procentow� 

Mechanizm transakcji leasingowej zabezpiecza leasingodawc� przed wpływem zmian stóp 
procentowych. Cze�� transakcji finansowana jest kredytem opartym na stopie Euribor i koszt odsetek 
zwi�zanych z kredytem na finansowanie przenoszona jest na leasingobiorc�. W przypadku cz��ci 
finansowanej kapitałem gwarantowana jest realna stopa zwrotu na kapitale. W zwi�zku z tym zmiany 
poziomu inflacji które s� jednym z głównych czynników zmieniaj�cych poziom stóp procentowych nie 
wpływaj� na warto�� tej transakcji. 

c/ ryzyko cenowe 

Ryzyko cenowe w tej transakcji nie wyst�puje. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe zwi�zane z t� transakcj� zwi�zane jest z ryzykiem kredytowym Mondi Packaging 
Paper �wiecie. Jest to du�a i stabilna Spółka giełdowa dlatego ryzyko kredytowe ocenione jest na 
poziomie niskim. 

Ryzyko płynno�ci (finansowania) 

Ryzyko płynno�ci zwi�zane z t� transakcj� zwi�zane jest z ryzykiem płynno�ci Mondi Packaging 
Paper �wiecie. Jest to du�a i stabilna Spółka giełdowa dlatego ryzyko płynno�ci ocenione jest na 
poziomie niskim. 

Ryzyko przepływów pieni	�nych zwi�zanych ze stop� procentow� 

Mechanizm transakcji leasingowej zabezpiecza leasingodawc� przed wpływem zmian stóp 
procentowych. Cze�� transakcji finansowana jest kredytem opartym na stopie Euribor i koszt odsetek 
zwi�zanych z kredytem na finansowanie przenoszona jest na leasingobiorc�. W przypadku cz��ci 
finansowanej kapitałem gwarantowana jest realna stopa zwrotu na kapitale. W zwi�zku z tym zmiany 
poziomu inflacji które s� jednym z głównych czynników zmieniaj�cych poziom stóp procentowych nie 
wpływaj� na warto�� tej transakcji. 

Opis wa�niejszych postanowie
 z umów leasingowych: 

W dniu 29 kwietnia 2002 r. Mondi Packaging Paper �wiecie, SM i Emitent zawarli umow� generaln�, 
która została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2004 r. Umowa ta reguluje zasady 
współpracy stron celem optymalizacji działalno�ci Mondi Packaging Paper �wiecie w sferze 
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operacyjnej i finansowej, w tym zredukowania kosztów energii. Dodatkowo zawarto umowy 
szczegółowe na sprzeda� przez Mondi Packaging Paper �wiecie a nast�pnie wydzier�awienia od 
nabywcy elektrociepłowni EC Saturn, zrealizowanie przy pomocy SM programu inwestycyjno – 
modernizacyjnego, oraz powierzenie operowania EC Saturn do SM na okres 20 lat. 
Umowa generalna okre�la cele gospodarcze, które strony zamierzaj� realizowa� obejmuj�ce m. in.: 
-· sfinansowanie i budow� przez SM na terenie Obiektu EC Saturn nowego kotła fluidalnego CFB 
(kocioł ten został z sukcesem wybudowany i odebrany), a tak�e przeprowadzenie przez SM programu 
modernizacji Obiektu, wprowadzenie udoskonale� dla podniesienia sprawno�ci operacyjnej Obiektu, 
tak aby osi�gn�� redukcj� kosztów energii elektrycznej i ciepła w okresie 20 lat, 
- podział zysków i ryzyk zwi�zanych z eksploatacj� i utrzymaniem Obiektu oraz zagwarantowanie 
Mondi Packaging Paper �wiecie bezpiecze�stwa energetycznego poprzez niezawodno�� i ci�gło�� 
wytwarzania energii i ciepła, w uzgodnionych ilo�ciach i o okre�lonych parametrach, 
-  poprawa warunków ochrony �rodowiska poprzez wykorzystanie w Obiekcie biopaliw powstaj�cych 
w procesie produkcji Mondi Packaging Paper �wiecie. 

Sojusz Energetyczny 

Współpraca gospodarcza stron oparta jest na zasadzie Sojuszu Energetycznego, rozumianego jako 
koncepcja zakładaj�ca �cisłe powi�zanie celów i efektów działalno�ci SM jako operatora Obiektu, oraz 
inwestora. Programu Inwestycyjno – Modernizacyjnego, z celami i efektami Mondi Packaging Paper 
�wiecie jako korzystaj�cego z tej energii jej producenta, gdzie jedna strona nie mo�e realizowa� 
korzy�ci kosztem drugiej strony, a ich współpraca musi przebiega� harmonijnie zarówno w 
korzystnych jak i niekorzystnych warunkach rynkowych, zapewniaj�c stronom długofalowe 
bezpiecze�stwo działa� i korzy�ci gospodarcze. 

Przedmiotem umowy dzier�awy jest dzier�awa nieruchomo�ci gruntowej poło�onej w �wieciu, 
składaj�cej si� z działek gruntu oznaczonych numerami 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 
105/69, o ł�cznej powierzchni 6,8173 ha, b�d�cych w u�ytkowaniu wieczystym SM, wszystkich 
budynków i budowli stanowi�cych cz��ci składowe opisanej wy�ej nieruchomo�ci zakwalifikowane 
jako �rodki trwałe i jednocze�nie odr�bne nieruchomo�ci, oraz innych �rodków trwałych i pozostałych 
składników maj�tkowych, wskazanych w zał�czniku do umowy („Obiekt”). Zgodnie z umow�, Mondi 
Packaging Paper �wiecie b�dzie u�ytkowa� Obiekt do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła we 
własnym imieniu i na własny rachunek. Z tytułu tej umowy Mondi Packaging Paper �wiecie 
zobowi�zuje si� płaci� SM czynsz dzier�awny. Umowa została zawarta na okres 20 lat licz�c od dnia 
jej zawarcia i mo�e by� przedłu�ona na kolejne 5 lat. Umowa wył�cza odpowiedzialno�� stron za 
niewykonanie lub nienale�yte wykonanie umowy z powodu siły wy�szej. 

47.  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno�ci zaniechanej 

Do dnia 31 grudnia 2007 roku Grupa nie zaniechała �adnej działalno�ci i nie zamierza zaniecha�  
w okresach nast�pnych. 

48.  Informacje dotycz�ce znacz�cych transakcji z podmiotami powi�zanymi 

Wszystkie transakcje Spółki z jednostkami powi�zanymi w poszczególnych okresach zaprezentowane 
s� w poni�szych tabelach: 
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31.12.2007

Sprzeda� 
podmiotom 
powi�zanym

Zakupy od 
podmiotów 

powi�zanych

Przychody 
finansowe

Nale�no�ci od 
podmiotów 

powi�zanych

Zobowi�zania 
wobec 

podmiotów 
powi�zanych

Po�yczki 
udzielone

Jednostki stowarzyszone:
Park Wiatrowy Suwałki Spółka z o.o. 19 566 - - - - 3 919
Razem 19 566 - - - - 3 919

Sprzeda� 
podmiotom 
powi�zanym

Zakupy od 
podmiotów 

powi�zanych

Przychody 
finansowe

Nale�no�ci od 
podmiotów 

powi�zanych

Zobowi�zania 
wobec 

podmiotów 

Po�yczki 
udzielone

Jednostki stowarzyszone: - - - - - -
Razem - - - - - -

TRANSAKCJE POMI�DZY PODMIOTAMI POWI
ZANYMI

31.12.2006
TRANSAKCJE POMI�DZY PODMIOTAMI POWI
ZANYMI

 
 

49. Zatrudnienie 

W latach zako�czonych dnia 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 rokuj przeci�tne zatrudnienie  
w Grupie Kapitałowej w podziale na grupy zawodowe, wyliczane jako �rednia stanów zatrudnienia na 
koniec ka�dego miesi�ca kształtowało si� nast�puj�co: 

Liczba zatrudnionych 31.12.2007 31.12.2006

Pracownicy fizyczni 128 115

Pracownicy umysłowi 42 44

Razem zatrudnieni 170 159
 

50. Informacja o ł�cznej warto�ci wynagrodze
 i nagród (w pieni�dzu 
 i w naturze), wypłaconych lub nale�nych osobom zarz�dzaj�cym  
i nadzoruj�cym spółk	 dominuj�c� 

W latach zako�czonych dnia 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 roku wynagrodzenie członków 
Zarz�du spółki dominuj�cej wyniosło odpowiednio: 

31.12.2007 31.12.2006

Stephen Klein 839 568

Anna Kwarci�ska 373 372

Michał Kozłowski 376 430  
W latach zako�czonych dnia 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 roku członkowie Zarz�du i Rady 
Nadzorczej emitenta nie pobierali wynagrodze� z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 
zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych. 

W latach zako�czonych dnia 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 roku członkowie organów 
nadzorczych jednostki dominuj�cej pobrali wynagrodzenia zgodnie z tabel� poni�ej: 
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31.12.2007 31.12.2006

Zbigniew Prokopowicz 366 310

Krzysztof Kaczmarczyk 36 -

Artur Olszewski 36 24

Krzysztof S�dzikowski 36 20

Wojciech Sierka 36 -

Krzysztof Sobolewski 36 -  

51. Transakcje z członkami Zarz�du i Rady Nadzorczej Grupy, ich 
mał�onkami, rodze
stwem, wst	pnymi, zst	pnymi lub innymi bliskimi im 
osobami 

W roku zako�czonym 31 grudnia 2007 roku nie było �adnych transakcji z członkami Zarz�du  
i Rady Nadzorczej. 

52. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnie
 do 
nich (opcji) przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Spółk	, zgodnie  
z posiadanymi informacjami, w roku zako
czonym 31 grudnia 2007 roku 

Na dzie� 31 grudnia 2007 w Spółce dominuj�cej istniały nast�puj�ce programy opcyjne dla Zarz�du, 
osoby nadzoruj�cej oraz kluczowych pracowników firmy.  

Program opcyjny dla Zarz�du oraz osób nadzoruj�cych  

W 2006 roku w Spółce istniał program opcyjny dla Zarz�du oraz osób nadzoruj�cych, który 
przedstawia poni�sza tabela: 

 

Beneficjenci programu opcyjnego Osoby zarz�dzaj�ce oraz nadzoruj�ce Spółk� 

Data przyznania 18.03.2005 

Data nabycia uprawnie�  30.09.2005/ 31.12.2005 oraz 

30.09.2006/ 31.12.2006 

Data wyga�ni�cia opcji 01.09.2007 

Ilo�� opcji w programie opcyjnym 325 416 

Ilo�� opcji przyznanych 325 416 

Cena emisyjna wykonania opcji – obj�cia akcji 
z opcji PLN/ akcj� 

2 PLN 

Sposób rozliczenia opcji Emisja akcji 

Warunki wykonania praw z opcji Brak. Utrata przyznanych opcji w przypadku 
rezygnacji lub odwołania z przyczyn 
kwalifikowanych (zawinionych) przed dniem 
30.09.2006 lub 31.12.2006 

 

Warto�� godziwa opcji została wyliczona w oparciu o model drzewka dwumianowego. Warto�� 
godziwa opcji wynosi: 

Opcje 30.09.2005 – 5,87 PLN 
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Opcje 31.12.2005 – 5,90 PLN 

Opcje 30.09.2006 – 5,94 PLN 

Opcje 31.12.2006 – 5,96 PLN. 

W dniu 31 stycznia 2006 roku, Rada Nadzorcza Spółki podj�ła uchwały na podstawie których: (i) 
przeniesiono na pana Stephena Kleina prawo do obj�cia 12.515 akcji przysługuj�ce uprzednio Panu 
Grzegorzowi Skar�y�skiemu, (ii)  przeniesiono na pana Stephena Kleina prawo do obj�cia 47.969 
akcji przysługuj�ce uprzednio Panu Wojciechowi Cetnarskiemu oraz (iii) przyznano Panu Stephenowi 
Kleinowi prawo do obj�cia 9.516 akcji, Panu Michałowi Kozłowskiemu prawo do obj�cia 34.511 akcji i 
Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi prawo do obj�cia 30.000 akcji. Prawa wskazane powy�ej b�d� 
mogły zosta� wykonane po dniu 31 grudnia 2006 roku. Osoby uprawnione obejmowa� b�d� akcje po 
cenie emisyjnej równej 2 zł jedna akcja. Akcje wyemitowane zostan� przez Zarz�d w ramach 
statutowego upowa�nienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Warto�� godziwa tych opcji 
została ustalona w oparciu o model Blacka-Scholesa-Mertona. Warto�� godziwa opcji została 
ustalona na poziomie 8,63 PLN. 

W celu wywi�zania si� Spółki z zobowi�za� wynikaj�cych z prowadzonego w Spółce Programu Opcji 
Mened�erskich w stosunku do (i) Pani Anny Kwarci�skiej – członka Zarz�du oraz (ii) Pana Grzegorza 
Skar�y�skiego – byłego Wiceprezesa Zarz�du, przeprowadzona została niepubliczna, tj. bez 
przeprowadzania oferty publicznej oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, emisja 
70.908 akcji zwykłych imiennych Spółki. W ramach wskazanej emisji akcji Spółki, Pani Anna 
Kwarci�ska oraz Pan Grzegorz Skar�y�ski obj�li po 35.454 akcje zwykłe imienne serii O Spółki. Cena 
emisyjna jednej akcji serii O wynosiła 2 zł. Pani Anna Kwarci�ska oraz Pan Grzegorz Skar�y�ski 
zapłacili w momencie obj�cia ¼ ceny emisyjnej akcji serii O. 

W celu wywi�zania si� Spółki z zobowi�za� wynikaj�cych z prowadzonego w Spółce Programu Opcji 
Mened�erskich w stosunku do Pana Zbigniewa Prokopowicza – Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 
przeprowadzona została niepubliczna, tj. bez przeprowadzania oferty publicznej oraz wprowadzenia 
akcji do obrotu na rynku regulowanym, emisja 37.560 akcji zwykłych imiennych Spółki. W ramach 
wskazanej emisji akcji Spółki, Pan Zbigniew Prokopowicz obj�ł  37.560 akcji zwykłych imiennych 
Spółki serii R Spółki. Cena emisyjna jednej akcji serii R wynosiła 2 zł i została opłacona w cało�ci wraz 
z ich obj�ciem. 

W celu wywi�zania si� Spółki z zobowi�za� wynikaj�cych z prowadzonego w Spółce Programu Opcji 
Mened�erskich w stosunku do Anny Kwarci�skiej- Wiceprezesa Zarz�du, Stephena Kleina – Prezesa 
Zarz�du, Michała Kozłowskiego – Członka Zarz�du oraz Zbigniewa Prokopowicza – 
Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, przeprowadzona została niepubliczna, tj. bez przeprowadzania 
oferty publicznej oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, emisja 147 026 akcji 
zwykłych imiennych Spółki serii S. W ramach wskazanej emisji akcji Spółki, Anna Kwarci�ska obj�ła 
12 515 akcji zwykłych imiennych Spółki serii S, Stephen Klein obj�ł 70 000 akcji zwykłych imiennych 
Spółki serii S, Michał Kozłowski obj�ł 34 511 akcji zwykłych imiennych Spółki serii S, Zbigniew 
Prokopowicz obj�ł  30 000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii S. Cena emisyjna jednej akcji serii S 
wynosiła 2 zł i została opłacona w cało�ci wraz z ich obj�ciem z wyj�tkiem 12 515 akcji które zostały 
opłacone w 25% ceny emisyjnej. 

 

Program opcyjny dla Prezesa Spółki – Stephena Kleina. 

W dniu 21 kwietnia 2005 roku, Rada Nadzorcza Polish Energy Partners S.A. podj�ła uchwał�  
w sprawie okre�lenia warunków pełnienia funkcji Prezesa Zarz�du przez Pana Stephena Kleina,  
w której zobowi�zała si� do okre�lenia do 31 grudnia 2005 roku szczegółowych zasad 
przeprowadzenia Opcji Mened�erskiej dla Pana Stephena Kleina, w ramach której b�dzie uprawniony 
do obj�cia do 30 czerwca 2008 roku nie wi�cej ni� 358 000 akcji Spółki nowej emisji po cenie za jedn� 
akcj� równ� �redniej cenie płaconej za jedn� akcj� Spółki przez inwestorów, którzy nabyli akcje Spółki 
w ramach publicznej oferty sprzeda�y. Szczegółowe warunki realizacji wspomnianej powy�ej opcji 
zostały ustalone przez Rad� Nadzorcz� w dniu 3 listopada 2005 roku. 
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Program opcyjny Pana Stephena Kleina opisuje poni�sza tabela: 

 

Beneficjenci programu 
opcyjnego 

Pan Stephen Klein 

Data Przyznania 3.11.2005 

Data nabycia 
uprawnie� 

30.06.2006 

30.06.2007 

10.06.2008 

Data wyga�ni�cia opcji 01.07.2008 

Ilo�� opcji w programie 
opcyjnym 358 000 

Ilo�� opcji 
przyznanych 358 000 

Cena emisyjna 
wykonania opcji – 
obj�cia akcji z opcji 
PLN/ akcj� 

7,8 PLN 

Sposób rozliczenia 
opcji Emisja akcji 

Warunki wykonania 
praw z opcji 

Warunki dotycz�ce transzy w dniu 30.06.2006  

Brak. Utrata przyznanych opcji w przypadku rezygnacji lub odwołania  
z przyczyn kwalifikowanych (zawinionych) przed dniem 30.06.2006 

Warunki dotycz�ce transz w dniu 30.06.2007 i 10.06.2008 

- osoba zarz�dzaj�ca jest członkiem Zarz�du 

- osoba zarz�dzaj�ca otrzymała od ZWZA absolutorium z wykonania 
obowi�zków za odpowiedni rok obrotowy 

Warto�� godziwa opcji została wyznaczona w oparciu o model Blacka-Scholesa-Mertona. Warto�� 
godziwa opcji wynosi: 

Opcje 30.06.2006 – 1,27 PLN 

Opcje 30.06.2007– 1,43 PLN 

Opcje 10.06.2008– 1,49 PLN 

 

W zwi�zku z faktem, i� w dniu 1 lipca 2006 roku Pan Stephen Klein uzyskał prawo do obj�cia 89.500 
akcji w ramach programu opcyjnego, Zarz�d w dniu 18 sierpnia 2006 roku podj�ł uchwał�  
o warunkowym podwy�szeniu kapitału zakładowego Spółki o kwot� 179.000 zł w celu emisji 
warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii P. Wspomniane warunkowe podwy�szenie 
zostało zarejestrowane przez S�d Rejestrowy. Do dnia sporz�dzenia niniejszego raportu Pan Stephen 
Klein zrealizował prawo do obj�cia akcji Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne w odniesieniu do 
89.500 akcji serii P, tj. wszystkich akcji serii P. Cena emisyjna jednej akcji serii P wynosiła 7,80 zł  
i została opłacona w cało�ci wraz z ich obj�ciem. 

 

W dniu 1 lipca 2007 roku, Stephen Klein uzyskał prawo do obj�cia 125 300 akcji Spółki. W celu 
wywi�zania si� Spółki z zobowi�za� wynikaj�cych z Programu Opcji Mened�erskich w stosunku 
Stephena Kleina – Prezesa Zarz�du, przeprowadzona została niepubliczna, tj. bez przeprowadzania 
oferty publicznej oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, emisja 125 300 akcji 
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zwykłych imiennych Spółki serii U. W ramach wskazanej emisji akcji Spółki, Stephen Klein obj�ł 
125 300 akcji zwykłych imiennych Spółki serii U. Cena emisyjna jednej akcji serii U wynosiła 7,80 zł  
i została opłacona w cało�ci. 

 

II program opcyjny 

 

W dniu 10 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj�ło uchwał� w sprawie emisji 
warrantów subskrybcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii T z wył�czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umo�liwienia 
obj�cia akcji osobom bior�cym udział w programie opcji mened�erskich.  

 

Opis programu zawarty jest w poni�szej tabeli: 

 

Beneficjenci programu 
opcyjnego 

Pani Anna Kwarci�ska, Pan Stephen Klein, Pan Michał Kozłowski, Pan 
Zbigniew Prokopowicz, kluczowi pracownicy Spółki 

Data Przyznania 10.01.2007, 01.03.2007, 14.12.2007 

Data nabycia 
uprawnie� 

01.07.2008 

01.07.2009 

01.07.2010 

Data wyga�ni�cia opcji 30.09.2010 

Ilo�� opcji w programie 
opcyjnym 945 800 

Ilo�� opcji 
przyznanych 945 800 

Cena emisyjna 
wykonania opcji – 
obj�cia akcji z opcji 
PLN/ akcj� 

11,41PLN 

Sposób rozliczenia 
opcji Emisja akcji poprzedzona emisj� warrantów subskrybcyjnych 

Warunki wykonania 
praw z opcji 

Program opcyjny zawiera 12 transz,  

Transze 1,4,7, 10 – posiadaj� dat� nabycia uprawnie� od 01.07.2008 

Transze 2, 5, 8, 11 – posiadaj� dat� nabycia uprawnie� od 01.07.2008 

Transze 3, 6 ,9, 12 – posiadaj� dat� nabycia uprawnie� od 01.07.2008 

Nabycie Warrantów Subskrybcyjnych jest uzale�nione od spełnienia 
nast�puj�cych warunków koniecznych: 

Warunki do uzyskania transz 1,2,3 oraz warunki do uzyskania transz 
10,11,12  
w odpowiednich latach. 

Dopiero po spełnieniu w/w warunków mo�liwe b�dzie uzyskanie prawa do 
transz 4-9. 

Warunkiem uzyskania praw do transz 1,2,3 jest uzyskanie wy�szego 
stosunku kursu Spółki za okres 6 miesi�cy roku poprzedzaj�cego rok 
nabycia uprawnie� do kursu za okres 6 miesi�cy poprzedzaj�cych rok 
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nabycia uprawnie� o dwa lata ni� stosunek indeksu WIG za te same okresy 

Warunkiem uzyskania praw do transz 4,5,6 jest uzyskanie wy�szego 
stosunku kursu Spółki za okres 6 miesi�cy roku poprzedzaj�cego rok 
nabycia uprawnie� do kursu za okres 6 miesi�cy poprzedzaj�cych rok 
nabycia uprawnie� o dwa lata ni� stosunek indeksu WIG za te same okresy 
pomno�ony przez współczynnik 1,07. 

Warunkiem uzyskania praw do transz 7,8,9 jest uzyskanie wska�nika 
EBITDA na akcj� Spółki wy�szego ni� 1,64 PLN w 2007 dla Transzy 7, 1,97 
PLN w roku 2008 dla Transzy 8 oraz 2,36 PLN w roku 2009 dla Transzy 9. 

Warunkiem uzyskania praw do transz 10,11,12 jest uzyskanie wska�nika 
EPS nie mniejszego ni� 0,78 PLN w 2007 dla Transzy 10, 0,92,97 PLN  
w roku 2008 dla Transzy 11 oraz 1,08 PLN w roku 2009 dla Transzy 12. 

 

W przypadku niespełnienia warunków w latach 2007 i/lub 2008 program 
opcyjny przewiduje mo�liwo�� uzyskania praw do tych opcji po spełnieniu 
dodatkowych warunków w latach nast�pnych. Szczegółowy regulamin 
programu opcyjnego został podany do publicznej wiadomo�ci w raporcie 
bie��cym RB 03/2007. 

 

Warto�� godziwa opcji została wyznaczona w oparciu o model Blacka-Scholesa-Mertona. Warto�� 
godziwa opcji wynosi: 

Opcje – transze 1, 4 – 5,62 PLN 

Opcje – transze 2, 5, 7, 10 – 6,51 PLN 

Opcje – transze 3, 6, 8, 9, 11, 12 – 7,26 PLN 

 

Poni�sza tabela przedstawia zmiany w programach opcyjnych w 2007 roku 

 

  I program opcyjny program opcyjny dla 
Prezesa Spółki II program opcyjny 

całkowita ilo�� opcji przyznanych 
w ramach programu 325 416 358 000 895 410 

zwi�kszenia (alokacja puli 
rezerwowej)     50 390 

        

ilo�� opcji wykorzystanych na 
dzie� 1 stycznia 2007 roku 178 390 49 500 0 

ilo�� opcji wykorzystanych  
w okresie IV kwartałów 2007 roku 147 026 165 300 0 

        

ilo�� opcji wykorzystanych na 
dzie� 31 grudnia 2007 roku 325 416 214 800 0 
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ilo�� opcji mo�liwych do 
wykorzystania do ko�ca programu 0 143 200 0 

        

�redniowa�ona cena realizacji 
opcji 2 7,8 11,41 

 

Obci��enie rachunku zysków i strat za  2007 rok z tytułu powy�szych dwóch programów wynosi 2.729 
tysi�cy złotych. 

53. Informacja o znacz�cych zdarzeniach jakie nast�piły po dniu bilansowym 

Do dnia sporz�dzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to znaczy do dnia  
28 lutego 2008 roku, nie wyst�piły zdarzenia, które nie zostały uj�te w ksi�gach rachunkowych okresu 
sprawozdawczego, a które wymagałyby uj�cia w ksi�gach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 
 


