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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

I. 270 425 271 732 282 758 292 024
1. 608 615 650 680
2. 132 132 - -
3. 37 413 33 330 33 879 35 490
4. 228 383 233 792 243 651 250 541

4.1. 324 259 - -
4.2. 228 059 233 533 243 651 250 541

5. 3 752 3 843 4 045 3 849
5.1. - - - -
5.2. - - - -
5.3. 3 752 3 843 4 045 3 849

a) 3 752 3 843 4 045 3 849
b) - - - -

5.4. - - - -
6. 137 20 533 1 464

6.1. - - 533 1 127
6.2. 137 20 - 337

II. 76 842 82 382 57 925 60 857
1. 1 356 1 746 1 891 959
2. 23 879 22 945 16 013 16 344

2.1. 77 37 75 57
2.2. 23 802 22 908 15 938 16 287

439 174 413 637
299 172 13 -

9 142 8 680 4 366 1 932
3. 46 041 52 222 36 602 41 074

3.1. 46 041 52 222 36 602 41 074
a) - - - -
b) - - - 237
c) 46 041 52 222 36 602 40 837

3.2. - - - -
4. 5 566 5 469 3 419 2 480

347 267 354 114 340 683 352 881

 BILANS                                                                                                                             
A k t y w a

Aktywa trwałe
Warto�ci niematerialne

Rzeczowe aktywa trwałe
Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych

Nale�no�ci długoterminowe
Od jednostek powi�zanych
Od pozostałych jednostek

 Inwestycje długoterminowe
Nieruchomo�ci
Warto�ci niematerialne
Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powi�zanych
w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale�no�ci krótkoterminowe

Od jednostek powi�zanych
Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe

w tym publiczno prawne

w tym z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatku dochodowego

w jednostkach powi�zanych
w pozostałych jednostkach
�rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe

A k t y w a  r a z e m
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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

I. 110 373 109 151 101 512 100 158
1. 36 230 36 230 35 865 35 865

2. (274) (365) - -

3. - - - -
4. 28 321 28 321 36 459 36 459
5. 1 063 700 - -
6 28 267 28 267 9 392 9 392
7. 9 057 9 057 13 179 13 179
8. 7 709 6 941 6 617 5 263
9. - - - -

II. - - - -
III - - - -
IV. 236 894 244 963 239 171 252 723

1. 4 248 4 119 3 678 3 381
1.1. 450 311 - -
1.2. 619 619 470 424
1.3. 2 060 2 050 2 030 1 700
1.4 1 119 1 139 1 178 1 257

2. 207 291 217 444 210 906 217 159
2.1. - - - -
2.2. 207 291 217 444 210 906 217 159

207 291 217 444 210 906 217 159
3. 22 785 20 363 21 014 26 481

3.1. 8 11 - 6
3.2. 22 684 20 158 20 927 26 314

14 473 2 159 2 073

16 894 15 893 14 085 14 732

1 936 1 499 2 690 5 088
1 034 2 102 1 212 2 784

- - 93
3.3 93 194 87 161

4. 2 570 3 037 3 573 5 702
4.1 141 146 60 34
4.2 1 541 1 806 1 584 1 626
4.3. 888 1 085 1 929 4 042

347 267 354 114 340 683 352 881
PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA

Warto�� ksi�gowa 110 373 109 151 101 512 100 158
�rednia wa�ona liczba akcji* 18 013 440 17 953 906 17 932 392 747 183
Warto�� ksi�gowa na jedn	 akcj� (w zł) 6,13 6,08 5,66 134,05
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji 18 013 440 17 953 906 17 932 392 747 183
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn	 akcj� (w zł) 6,13 6,08 5,66 134,05

* obni�enie warto�ci nominalnej jednej akcji z 48 zł do 2 zł zostało zarejestrowane w KRS w dniu  2 wrze�nia 2004 roku.

Pozostałe rezerwy

P a s y w a  r a z e m
Rozliczenia mi�dzyokresowe 

Wobec pozostałych jednostek

Fundusze specjalne
Rozliczenia mi�dzyokresowe

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne

krótkoterminowe kredyty i po�yczki
krótkoterminowa cz��� długoterminowych kredytów i 
po�yczek
z tytułu dostaw i usług
publiczno prawne

z tytułu podatku dochodowego

Wobec jednostek powi�zanych
Wobec pozostałych jednostek

Zobowi�zania krótkoterminowe
Wobec jednostek powi�zanych

w tym kredyty i po�yczki

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy

Zobowi�zania długoterminowe
Rozliczenia mi�dzyokresowe 

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego

Zobowi	zania i rezerwy na zobowi	zania
Rezerwy na zobowi�zania

Kapitały mniejszo�ci
Ujemna warto�� firmy jednostek poporz	dkowanych

Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z wyceny opcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych

Kapitał własny
Kapitał zakładowy

Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko�� ujemna)

Akcje własne (wielko�� ujemna)

P a s y w a
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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

1. Nale�no�ci warunkowe
2. Zobowi�zania warunkowe 49 810 49 810 49 710 49 710

2.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 49 810 49 810 49 710 49 710
 - udzielonych gwarancji i por�cze� 49 810 49 810 49 710 49 710

3. Inne
Pozycje poza bilansowe razem 49 810 49 810 49 710 49 710

POZYCJE  POZABILANSOWE 
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Q3 Q3 Narastaj	co Narastaj	co

30.09.2005 30.09.2004 30.09.2005 30.09.2004

12 514 10 980 45 589 38 981

64 35 138 36
12 450 10 980 45 525 38 979

64 - 64 2
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (7 007) (6 754) (25 751) (23 483)

(4) (141) -
(6 942) (6 754) (25 686) (23 483)

(65) - (65) -
5 507 4 226 19 838 15 498

- - - (19)
(2 532) (2 314) (8 683) (7 959)
2 975 1 912 11 155 7 520

53 44 656 2 240
- - 73 -

20 21 59 182
33 23 524 2 058

(154) (5) (621) (73)
(52) (5) (55) (5)
(24) - (38) -
(78) - (528) (68)

2 874 1 951 11 190 9 687
2 752 3 443 9 382 10 455

- - 118 -
- - 118 -

2 752 3 081 8 692 9 486
65 - 211 -

449 594 1 641 1 772
- - - -
- - - -
- 362 572 969

(4 677) (5 103) (10 895) (13 273)
(2 363) (2 720) (7 524) (8 250)

- - - -
- - - -
- - - -

(2 314) (2 383) (3 371) (5 023)

- - - -

XIII. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (IX+X-XI) 949 291 9 677 6 869
XIV. Wynik zdarze
 nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) - - - -

949 291 9 677 6 869
(182) (190) (1 963) (1 606)
(42) (410) (979) (1 145)

(140) 220 (984) (461)
- - - -

1 - (5) -

- -
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 768 101 7 709 5 263

PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA
768 101 7 709 5 263 

18 013 440 747 183 18 013 440 747 183
0,04 0,14 0,43 7 

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 013 440 747 183 18 013 440 747 183
Rozwodniony zysk (strata) na jedn	 akcj� zwykł	 (w zł) 0,04 0,14 0,43 7 

         - odsetki z tytułu dzier�awy maj�tku

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, w 
tym:
    - od jednostek powi�zanych
      1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów
      2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów

   - od jednostek powi�zanych
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
      2. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (I-II)
IV. Koszty sprzeda�y
V. Koszty ogólnego zarz�du
VI. Zysk (strata) ze sprzeda�y (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
       2. Dotacje
       3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
       2. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych
       3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
         - od jednostek powi�zanych
     2. Odsetki, w tym:
         - od jednostek powi�zanych

     3. Zysk ze zbycia inwestycji
     4. Aktualizacja warto�ci inwestycji
     5. Inne
XI. Koszty finansowe
     1. Odsetki, w tym:
         - dla jednostek powi�zanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji
     3. Aktualizacja warto�ci inwestycji
     4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów jednostek 
podporz�dkowanych

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
           a) cz��� bie��ca
           b) cz��� odroczona

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 
Zysk (strata) na jedn	 akcj� zwykł	 (w zł)

XVI. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych 
wycenianych metod� praw własno�ci
XVIII. (Zyski) straty mniejszo�ci

Zysk (strata) netto 
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Q3 Q3 Narastaj	co Narastaj	co

RACHUNEK   PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH   30.09.2005 30.09.2004 30.09.2005 30.09.2004

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej - metoda po�rednia 

I. Zysk (strata) netto 768 101 7 709 5 263
II. Korekty razem 516 3 314 (3 711) 18 915

1. Zyski (straty) mniejszo�ci - - - -

2. - - - -

3.  Amortyzacja, w tym: 708 500 2 230 1 629

- - - -

4. Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych 1 145 (2 101) 1 475 2 958
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 77 (1 175) (419) (515)
6. Zysk (strata) z tytułu działalno�ci inwestycyjnej - (83) (70) (234)
7. Zmiana stanu rezerw (108) (101) 680 4
8. Zmiana stanu zapasów 390 406 535 1 898
9. Zmiana stanu nale�no�ci (10 778) 1 449 (9 452) 10 201

10. 9 201 2 464 3 040 (177)

11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych (482) 1 955 (2 793) 3 151
12.  Inne korekty 363 - 1 063 -

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) 1 284 3 415 3 998 24 178
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 
I.  Wpływy 6 102 3 390 19 360 10 918

1. 606 - 2 123 -
2. - - - -
3.  Z aktywów finansowych, w tym: - - 119 -
a) w jednostkach powi�zanych - - 119 -

 - zbycie aktywów finansowych - - - -
 - dywidendy i udziały w zyskach - - 119 -
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych - - - -
 - odsetki - - - -
 - inne wpływy z aktywów finansowych - - - -

b) w pozostałych jednostkach - - - -
 - zbycie aktywów finansowych - - - -
 - dywidendy i udziały w zyskach - - - -
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych - - - -
 - odsetki - - - -
 - inne wpływy z aktywów finansowych - - - -

4. Inne wpływy inwestycyjne 5 496 3 390 17 118 10 918
II. Wydatki (8 197) (7 366) (11 719) (32 217)

1. (2 691) (3 403) (4 962) (5 419)

2. - - - -
3.  Na aktywa finansowe, w tym: - (2 618) (180) (3 668)
a) w jednostkach powi�zanych - (2 618) (180) (3 668)

 - nabycie aktywów finansowych - (28) (180) (918)
 -  udzielone po�yczki długoterminowe - (2 590) - (2 750)

b) w pozostałych jednostkach - - - -
 - nabycie aktywów finansowych - - - -
 -  udzielone po�yczki długoterminowe - - - -

4.  Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszo�ci - - - -
5. Inne wydatki inwestycyjne (5 506) (1 345) (6 577) (23 130)

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) (2 095) (3 976) 7 641 (21 299)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metod� praw własno�ci

 - odpisy warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych lub ujemnej warto�ci firmy jednostek 
podporz�dkowanych

 Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i  kredytów

 Zbycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne

Nabycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
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C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej
I. Wpływy 399 2 911 17 909 28 150

1. 91 - 91 -

2. Kredyty i po�yczki 308 2 911 17 818 28 150
3.  Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych - - - -
4.  Inne wpływy finansowe - - - -

II. Wydatki (5 769) (7 199) (20 110) (23 510)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli (28) - (96) -

3. - - - -

4. Spłaty kredytów i po�yczek (3 251) (3 744) (12 113) (14 475)
5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych - - - -
6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych - - - -
7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego (29) (28) (118) (85)
8. Odsetki (2 461) (3 427) (7 783) (8 950)
9. Inne wydatki finansowe - - - -

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) (5 370) (4 288) (2 201) 4 640
Przepływy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (6 181) (4 849) 9 438 7 519
Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: (6 181) (4 849) 9 438 7 519

 - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych - - - -
�rodki pieni��ne na pocz	tek okresu 52 222 45 686 36 603 33 318
�rodki pieni��ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 46 041 40 837 46 041 40 837

 - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania *) 6 074 6 798 6 074 6 798
*) ograniczenie mo�liwo�ci dysponowania wynika z umowy zawartej pomi�dzy Spółk� a bankiem

zmiana stanu kredytu VAT - (2 482) (1 686) (6 303)

 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału

Inne, ni� wpłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

I Kapitał  własny na pocz	tek okresu (BO) 101 512 101 512 94 897 93 398
-   korekty bilansu otwarcia - - - -

Ia 101 512 101 512 94 897 93 398

1.  Kapitał zakładowy na pocz	tek okresu 35 865 35 865 35 865 35 865
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 365 365 - -

a) zwi�kszenia (z tytułu:) 365 365 - -
- emisji akcji 365 365 - -

b) zmniejszenia - - - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 36 230 36 230 35 865 35 865

2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz	tek  okresu - - - -
2.1.  Zmiany nale�nych wpłat na kapitał zakładowy (274) (365) - -

a) zwi�kszenia (365) (365) - -
b) zmniejszenia 91 - - -

2.2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu (274) (365) - -
3.  Akcje własne na pocz	tek okresu - - - -

3.1. Zmiany akcji własnych - - - -
a) zwi�kszenia - - - -
b) zmniejszenia - - - -

3.2. Akcje własne na koniec okresu - - - -
4. Kapitał zapasowy na pocz	tek okresu 36 459 36 459 36 459 36 459

4.1. Zmiany kapitału zapasowego (8 138) (8 138) - -
a) zwi�kszenia (z tytułu:) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu:) (8 138) (8 138) - -

 - pokrycia straty (8 138) (8 138) - -
 - pozostałe - - - -

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 321 28 321 36 459 36 459
5. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na pocz	tek okresu - - - -

5.1. Zmiany kapitału rezerwowego z  wyceny opcji 1 063 700 - -
a) zwi�kszenia (z tytułu:) 1 063 700 - -

    - wycena opcji 1 063 700 - -
b) zmniejszenia (z tytułu:) - - - -

5.2. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na koniec okresu 1 063 700 - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz	tek okresu 9 392 9 392 9 392 9 392

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 18 875 18 875 - -
a) zwi�kszenia (podział zysku) 18 875 18 875 - -
b) zmniejszenia - - - -

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 28 267 28 267 9 392 9 392
7. Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz	dkowanych - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz	tek okresu 19 796 19 796 13 562 13 562

7.1.  Zysk z lat ubiegłych na pocz	tek okresu 19 796 19 796 13 562 13 562
- korekty bilansu otwarcia - - (383) (383)

7.2. 19 796 19 796 13 179 13 179

a)  zwi�kszenia (z tytułu:) 8 138 8 138 - -
 - podziału zysku z lat ubiegłych 8 138 8 138 - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) (18 875) (18 875) - -
 - zwi�kszenie pozostałych kapitałów rezerwowych (18 875) (18 875) - -

7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 057 9 057 13 179 13 179
7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz	tek okresu - - - -

- korekty bilansu otwarcia - - - -

7.5 - - - -

a) zwi�kszenia (z tytułu:) - - - -
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) - - - -
- pokrycie straty z lat ubiegłych - - - -

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
7.7  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 057 9 057 13 179 13 179

8. Wynik netto 7 709 6 941 6 617 5 263
a) zysk netto 7 709 6 941 6 617 5 263
b) strata netto - - - -
c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 110 373 109 151 101 512 100 158

III. 110 373 109 151 101 512 100 158

ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE WŁASNYM   

Kapitał  własny na pocz	tek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

Kapitał własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

Zysk z lat ubiegłych, na pocz	tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

Strata z lat ubiegłych na pocz	tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych
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Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe PEP S.A.za III kwartał zako�czony 30 wrze�nia 2005 
roku  
 

30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

I. 73 904 65 271 72 340 67 255
1. - 1 14 28
2. 33 738 32 173 32 767 26 931
3. 330 265 12 18

3.1. 324 259 - -
3.2. 6 6 12 18

4. 39 699 32 812 39 014 38 814
4.1. - - - -
4.2. - - - -
4.3. 39 699 32 812 39 014 38 814

a) 39 699 32 812 39 014 38 814

b) - - - -
4.4. - - - -

5. 137 20 533 1 464
5.1. - - 533 1 127
5.2. 137 20 - 337

II. 50 847 58 983 53 045 58 242
1. 675 1 144 1 290 851
2. 6 022 8 659 6 182 8 047

2.1. 3 181 3 821 3 414 6 008
2.2. 2 841 4 838 2 768 2 039

299 174 13 -
299 172 13 -

2 462 4 515 2 619 1 789
3. 40 093 46 513 43 321 48 249

3.1. 40 093 46 513 43 321 48 249
a) 4 994 5 145 14 685 15 669
b) - - - -
c) 35 099 41 368 28 636 32 580

3.2. - - - -
4. 4 057 2 667 2 252 1 095

124 751 124 254 125 385 125 497

Aktywa trwałe
Warto�ci niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe

 BILANS                                                                                                                             
A k t y w a

Nale�no�ci długoterminowe
Od jednostek powi�zanych
Od pozostałych jednostek

 Inwestycje długoterminowe
Nieruchomo�ci
Warto�ci niematerialne
Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powi�zanych

w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale�no�ci krótkoterminowe

Od jednostek powi�zanych
Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe

w tym publiczno prawne

w tym z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatku dochodowego

w jednostkach powi�zanych
w pozostałych jednostkach
�rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe

A k t y w a  r a z e m
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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

I. 94 382 95 962 92 388 92 866
1. 36 230 36 230 35 865 35 865
2. (274) (365) - -
3. - - - -
4. 28 321 28 321 36 459 36 459
5. 1 063 700 - -
6 28 267 28 267 9 392 9 392
7. (66) (66) (6 193) (6 193)
8. 841 2 875 16 865 17 343
9. - - - -

II. - - - -
III - - - -
IV. 30 369 28 292 32 997 32 631

1. 3 662 3 533 3 230 2 917
1.1. 450 311 - -
1.2. 33 33 22 20
1.3. 2 060 2 050 2 030 1 700
1.4. 1 119 1 139 1 178 1 197

2. 14 723 15 360 16 580 17 256
2.1. - - - -
2.2. 14 723 15 360 16 580 17 256

14 723 15 360 16 580 17 256
3. 10 348 7 378 11 069 10 904

3.1. 6 262 3 709 6 074 5 805
3.2. 4 071 3 583 4 931 5 017

- - - -

2 432 2 361 2 243 2 083

1 463 850 2 106 2 147
165 355 563 758

- - - 93
3.3 15 86 64 82

4. 1 636 2 021 2 118 1 554
4.1. - - 3 5
4.2. 1 355 1 521 1 421 1 446
4.3. 281 500 694 103

124 751 124 254 125 385 125 497
PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA

Warto�� ksi�gowa 94 382 95 962 92 388 92 866
�rednia wa�ona liczba akcji 18 013 440 17 953 906 17 932 392 747 183
Warto�� ksi�gowa na jedn	 akcj� (w zł) 5 5 5 124
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji 18 013 440 17 953 906 17 932 392 747 183
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn	 akcj� (w zł) 5 5 5 124

Pozostałe rezerwy

P a s y w a  r a z e m
Rozliczenia mi�dzyokresowe

Wobec pozostałych jednostek

Fundusze specjalne
Rozliczenia mi�dzyokresowe

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne

 krótkoterminowe kredyty i po�yczki
krótkoterminowa cz��� długoterminowych kredytów i 
po�yczek
 z tytułu dostaw i usług
 publiczno prawne

w tym z tytułu podatku dochodowego

Wobec jednostek powi�zanych
Wobec pozostałych jednostek

Zobowi�zania krótkoterminowe
Wobec jednostek powi�zanych

w tym kredyty i po�yczki

Pozostałe rezerwy

Zobowi�zania długoterminowe
Rozliczenia mi�dzyokresowe

Kapitały mniejszo�ci
Ujemna warto�� firmy jednostek poporz	dkowanych

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne

Rezerwy na zobowi�zania

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego

Zobowi	zania i rezerwy na zobowi	zania

Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z wyceny opcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych

Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko�� ujemna)
Akcje własne (wielko�� ujemna)

P a s y w a

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

1. Nale�no�ci warunkowe
2. Zobowi�zania warunkowe 49 810 49 810 49 710 49 710

2.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 49 810 49 810 49 710 49 710
 - udzielonych gwarancji i por�cze� 49 810 49 810 49 710 49 710
 - wystawionych weksli

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek - - - -
3. Inne
Pozycje poza bilansowe razem 49 810 49 810 49 710 49 710

POZYCJE  POZABILANSOWE 
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Q3 Q3 Narastaj	co Narastaj	co

30.09.2005 30.09.2004 30.09.2005 30.09.2004

6 779 6 003 22 604 21 461

2 703 2 940 8 965 7 788
5 098 4 316 16 342 16 046
1 681 1 687 6 262 5 415

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (4 435) (4 293) (18 502) (16 287)
(1 741) (1 765) (6 113) (5 431)
(2 961) (2 877) (13 058) (11 721)
(1 474) (1 416) (5 444) (4 566)
2 344 1 710 4 102 5 174

- - - -
(1 839) (1 836) (6 629) (6 572)

505 (126) (2 527) (1 398)
21 20 330 2 224

- - - -
20 19 59 180

1 1 271 2 044
(1 002) (5) (2 897) (10)

(52) - (55) (1)
(903) - (2 350) -

(47) (5) (492) (9)
(476) (111) (5 094) 816
291 488 10 802 21 380

- - 9 502 20 044
- - 9 502 20 044

291 240 881 670
118 162 544 505

- - - -
- - - -
- 248 419 666

(1 667) (1 436) (2 904) (3 247)
(352) (454) (1 210) (1 313)

- - - -
- - - -
- - - -

(1 315) (982) (1 694) (1 934)

- - - -

XIII. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (IX+X-XI) (1 852) (1 059) 2 804 18 949
XIV. Wynik zdarze
 nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) - - - -

(1 852) (1 059) 2 804 18 949
(182) (190) (1 963) (1 606)

(42) (410) (979) (1 145)
(140) 220 (984) (461)

- - - -
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) (2 034) (1 249) 841 17 343

- -
(2 034) (1 249) 841 17 343 

18 013 440 747 183 18 013 440 747 183 
(0,11) (1,67) 0,05 23 

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 013 440 747 183 18 013 440 747 183
Rozwodniony zysk (strata) na jedn	 akcj� zwykł	 (w zł) (0,11) (1,67) 0,05 23 

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 
Zysk (strata) na jedn	 akcj� zwykł	 (w zł)

XVI. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Zysk (strata) netto

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
           a) cz��� bie��ca
           b) cz��� odroczona

     4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów jednostek 
podporz�dkowanych

     1. Odsetki, w tym:
         - dla jednostek powi�zanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji
     3. Aktualizacja warto�ci inwestycji

     3. Zysk ze zbycia inwestycji
     4. Aktualizacja warto�ci inwestycji
     5. Inne
XI. Koszty finansowe

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
         - od jednostek powi�zanych
     2. Odsetki, w tym:
         - od jednostek powi�zanych

       2. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych
       3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe

       2. Dotacje
       3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

V. Koszty ogólnego zarz�du
VI. Zysk (strata) ze sprzeda�y (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
      2. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (I-II)
IV. Koszty sprzeda�y

    - od jednostek powi�zanych
      1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów
      2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów

   - od jednostek powi�zanych

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, w 
tym:

 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2005 roku zako�czony 30 wrze�nia 2005 roku 
 

 

 13 

 
Q3 Q3 Narastaj	co Narastaj	co

RACHUNEK   PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH   30.09.2005 30.09.2004 30.09.2005 30.09.2004

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej - metoda po�rednia 

I. Zysk (strata) netto (2 034) (1 249) 841 17 343
II. Korekty razem 2 905 (1 463) (6 941) (16 194)

1. Zyski (straty) mniejszo�ci - - - -

2. - - - -

3.  Amortyzacja, w tym: 665 452 2 092 1 481
4. Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych 152 568 416 1 193
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 452 195 (8 595) (19 265)
6. Zysk (strata) z tytułu działalno�ci inwestycyjnej - - 3 3
7. Zmiana stanu rezerw 42 (58) 481 4
8. Zmiana stanu zapasów 468 499 614 34
9. Zmiana stanu nale�no�ci 2 318 (2 532) (159) 1 612

10. 230 1 035 (1 002) (300)

11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych (1 785) (1 622) (1 854) (956)
12.  Inne korekty 363 - 1 063 -

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) 871 (2 712) (6 100) 1 149
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 
I.  Wpływy 3 294 6 510 27 928 13 581

1. 578 - 2 081 -

2. - - - -

3.  Z aktywów finansowych, w tym: 2 716 6 510 25 847 13 581
a) w jednostkach powi�zanych 2 716 6 510 25 847 13 581

 - zbycie aktywów finansowych - - - -
 - dywidendy i udziały w zyskach 2 667 6 285 9 597 13 069
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych - - 9 206 -
 - odsetki 49 225 401 512
 - inne wpływy z aktywów finansowych - - 6 643 -

b) w pozostałych jednostkach - - - -
 - zbycie aktywów finansowych - - - -
 - dywidendy i udziały w zyskach - - - -
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych - - - -
 - odsetki - - - -
 - inne wpływy z aktywów finansowych - - - -

4. Inne wpływy inwestycyjne - - - -
II. Wydatki (9 579) (2 789) (12 461) (4 285)

1. (2 805) (171) (5 134) (617)

2. 0 0 0 0
3.  Na aktywa finansowe, w tym: (6 774) (2 618) (7 327) (3 668)
a) w jednostkach powi�zanych (6 774) (2 618) (7 327) (3 668)

 - nabycie aktywów finansowych (6 637) (28) (6 817) (918)
 -  udzielone po�yczki długoterminowe (137) (2 590) (510) (2 750)

b) w pozostałych jednostkach - - - -
 - nabycie aktywów finansowych - - - -
 -  udzielone po�yczki długoterminowe - - - -

4.  Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszo�ci - - - -
5. Inne wydatki inwestycyjne - - - -

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) (6 285) 3 721 15 467 9 296

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metod� praw własno�ci

 Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i  kredytów

 Zbycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne

Nabycie warto�ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
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C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej
I. Wpływy 91 - 91 -

1. 91 - 91 -

2. Kredyty i po�yczki - - - -
3.  Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych - - - -
4.  Inne wpływy finansowe - - - -

II. Wydatki (946) (981) (2 995) (2 827)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli - - - -

3. - - - -

4. Spłaty kredytów i po�yczek (568) (500) (1 670) (1 432)
5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych - - - -
6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych - - - -
7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego (29) (27) (118) (84)
8. Odsetki (349) (454) (1 207) (1 311)
9. Inne wydatki finansowe - - - -

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) (855) (981) (2 904) (2 827)
Przepływy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (6 269) 28 6 463 7 618
Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: (6 269) 28 6 463 7 618

 - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych - 0
�rodki pieni��ne na pocz	tek okresu 41 368 32 552 28 636 24 962
�rodki pieni��ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 35 099 32 580 35 099 32 580

 - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania *) 6 074 7 044 6 074 6 798

*) ograniczenie mo�liwo�ci dysponowania wynika z umowy zawartej pomi�dzy Spółk� a bankiem

 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału

Inne, ni� wpłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
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30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004

I Kapitał  własny na pocz	tek okresu (BO) 92 388 92 388 75 523 75 523
-   korekty bilansu otwarcia

Ia 92 388 92 388 75 523 75 523

1.  Kapitał zakładowy na pocz	tek okresu 35 865 35 865 35 865 35 865
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 365 365 - -

a) zwi�kszenia (z tytułu:) 365 365 - -
- emisji akcji 365 365 - -

b) zmniejszenia - - - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 36 230 36 230 35 865 35 865

2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz	tek  okresu - - - -
2.1.  Zmiany nale�nych wpłat na kapitał zakładowy (274) (365) - -

a) zwi�kszenia (365) (365) - -
b) zmniejszenia 91 - - -

2.2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu (274) (365) - -
3.  Akcje własne na pocz	tek okresu - - - -

3.1. Zmiany akcji własnych - - - -
a) zwi�kszenia - - - -
b) zmniejszenia - - - -

3.2. Akcje własne na koniec okresu - - - -
4. Kapitał zapasowy na pocz	tek okresu 36 459 36 459 36 459 36 459

4.1. Zmiany kapitału zapasowego (8 138) (8 138) - -
a) zwi�kszenia (z tytułu:) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu:) (8 138) (8 138) - -

 - pokrycia straty (8 138) (8 138) - -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 321 28 321 36 459 36 459

5. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na pocz	tek okresu - - - -
5.1. Zmiany kapitału rezerwowego z wyceny opcji 1 063 700 - -

a) zwi�kszenia (z tytułu:) 1 063 700 - -
    - wycena opcji 1 063 700 - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) - - - -
5.2. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na koniec okresu 1 063 700 - -

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz	tek okresu 9 392 9 392 9 392 9 392
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 18 875 18 875 - -

a) zwi�kszenia (podział zysku) 18 875 18 875 - -
b) zmniejszenia - - - -

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 28 267 28 267 9 392 9 392
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz	tek okresu 10 672 10 672 (6 193) (6 193)

7.1.  Zysk z lat ubiegłych na pocz	tek okresu 17 279 17 279 414 414
- korekty bilansu otwarcia - - - -

7.2. 17 279 17 279 414 414

a)  zwi�kszenia (z tytułu:) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu:) (18 875) (18 875) - -

 - zwi�kszenie pozostałych kapitałów rezerwowych (18 875) (18 875) - -
7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (1 596) (1 596) 414 414
7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz	tek okresu (6 607) (6 607) (6 607) (6 607)

- korekty bilansu otwarcia - - - -

7.5 (6 607) (6 607) (6 607) (6 607)

a) zwi�kszenia (z tytułu:) 8 137 8 137 - -
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 8 137 8 137 - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) - - - -
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 530 1 530 (6 607) (6 607)
7.7  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (66) (66) (6 193) (6 193)

8. Wynik netto 841 2 875 16 865 17 343
a) zysk netto 841 2 875 16 865 17 343
b) strata netto - - - -
c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 94 382 95 962 92 388 92 866

III. 94 382 95 962 92 388 92 866
Kapitał własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

Zysk z lat ubiegłych, na pocz	tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

Strata z lat ubiegłych na pocz	tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE WŁASNYM   

Kapitał  własny na pocz	tek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
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Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2005 roku 

zako
czony 30 wrze�nia 2005 roku 
 
 
 

1.  Podstawa sporz	dzenia i format sprawozda
 finansowych zamieszczonych w raporcie. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci i Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz 
Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie��cych 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z dnia 
26 pa�dziernika 2005 r.) 

2. Przyj�te zasady (polityka) rachunkowo�ci  

Pocz�wszy od 1 stycznia 2005 roku Spółki Grupy stosuj� standardy rachunkowo�ci przyj�te przez 
Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci. W stosunku do statutowych skonsolidowanych 
jak i jednostkowych sprawozda� finansowych Spółka stosuje Mi�dzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”) pocz�wszy od 1 stycznia 2005 roku. Zgodnie z MSR 1 
„Prezentacja sprawozda� finansowych” MSSF składaj� si� z Mi�dzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczo�ci Finansowej ( „MSSF”), Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci („MSR”) i 
Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej („IFRIC”). 
Rada Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci wydała Mi�dzynarodowy Standard 
Sprawozdawczo�ci Finansowej nr 1 („MSSF 1”) „Zastosowanie po raz pierwszy Mi�dzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej”, który obowi�zuje przy sporz�dzaniu sprawozda� 
finansowych za okresy rozpoczynaj�ce si� w dniu 1 stycznia 2004 roku lub pó�niej. MSSF 1 wymaga 
od jednostki, aby w swym sprawozdaniu finansowym sporz�dzonym zgodnie z MSSF uj�ła wszystkie 
aktywa i pasywa, których uj�cie jest wymagane przez MSSF. Zgodnie z MSSF 1 jednostka mo�e 
dokona� wyceny według warto�ci godziwej składników rzeczowego maj�tku trwałego na dzie� 
zastosowania MSSF i uzna� t� warto�� godziw� jako koszt składników rzeczowego maj�tku trwałego 
na ten dzie�. 
Zakres informacji ujawnionych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest zgodny 
z postanowieniami MSR 34 „�ródroczne sprawozdania finansowe”. 
Pocz�wszy od 1 stycznia 2005 roku Grupa Polish Energy Partners S.A., zgodnie z Uchwal� nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2005 roku (podj�tej na podstawie art. 45 
ust 1c Ustawy o Rachunkowo�ci – w brzmieniu obowi�zuj�cym od 1 stycznia 2005 roku) sporz�dza 
jednostkowe sprawozdanie finansowe do celów statutowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez 
Komisj� Europejsk� za 2005 rok. 
Zgodnie z MSSF 1, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone w taki sposób, jak 
gdyby Grupa zawsze stosowała MSSF, przy czym Grupa skorzystała z nast�puj�cych zwolnie� z 
obowi�zku przekształcania, o których mowa w standardzie MSSF 1:  

-  jednostki Grupy ustaliły zakładany koszt wybranych rzeczowych aktywów trwałych poprzez 
wyznaczenie warto�ci godziwej tych aktywów na dzie� przej�cia na stosowanie MSSF;  

-  jednostka dominuj�ca nie skorygowała rozlicze� poł�cze� jednostek gospodarczych, 
dokonanych na podstawie polskich zasad rachunkowo�ci, a które miały miejsce przed dniem 
przej�cia na stosowanie MSSF.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencj� kosztu 
historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku: 

-  �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych  
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-  inwestycji, 

- instrumentów finansowych, 
- rozlicze� mi�dzyokresowych biernych i czynnych, 
- rezerw. 

2.1 O�wiadczenie o zgodno�ci 

Z dniem 1 stycznia 2005 roku Ustawa nało�yła na Grup� obowi�zek przygotowania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci, 
Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanych z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej.. 
W chwili obecnej, bior�c pod uwag� tocz�cy si� w Unii Europejskiej („UE”) proces wprowadzania 
standardów MSSF oraz prowadzon� przez Spółk� działalno��, w zakresie stosowanych przez Spółk� 
zasad rachunkowo�ci nie ma ró�nicy mi�dzy standardami MSSF a Mi�dzynarodowymi Standardami 
Rachunkowo�ci,oraz zwi�zanymi z nimi Interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji 
Europejskiej („MSR”).  
Grupa zastosowała MSSF według stanu obowi�zuj�cego na dzie� 30 czerwca 2005 roku i przewiduje, 
�e b�d� one w tym kształcie obowi�zywa� na dzie� 31 grudnia 2005 roku. 
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim, wymaganiom MSSF, 
w zwi�zku z tym przedstawia rzeteln� sytuacj� finansow� Grupy za wszystkie przedstawione okresy.  

2.2 Szacunki 

Sporz�dzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i zało�e�, 
które wpływaj� na wielko�ci wykazane w sprawozdaniu finansowym sprawozdania w tym w 
dodatkowych informacjach i obja�nieniach. Mimo, �e przyj�te zało�enia i szacunki opieraj� si� na 
najlepszej wiedzy Zarz�du na temat bie��cych działa� i zdarze�, rzeczywiste wyniki mog� si� ró�ni� 
od przewidywanych.  

2.3 Waluta pomiaru i waluta sprawozda
 finansowych 

Walut� pomiaru Spółki dominuj�cej i walut� sprawozdawcz� niniejszych skonsolidowanych 
sprawozda� finansowych jest złoty polski.  

2.4 Zasady konsolidacji 

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�� wpływania na 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. 

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane s� 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 
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jednakowy. Spółki stowarzyszone stosuj� zasady rachunkowo�ci zawarte w Ustawie z dnia 29 
wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku), z pó�niejszymi 
zmianami. Przed obliczeniem udziału w aktywach netto jednostek stowarzyszonych dokonuje si� 
odpowiednich korekt w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodno�ci z MSSF 
stosowanymi przez Grup�.  

Proporcjonalny udział jednostki dominuj�cej w wyniku finansowym takich jednostek ujmowany jest jako 
oddzielna pozycja w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.  

Inwestycje w jednostkach zale�nych, w jednostkach współzale�nych, oraz w jednostkach 
stowarzyszonych, nie obj�tych konsolidacj�, s� wyceniane według kosztu historycznego 
pomniejszonego o ewentualn� utrat� warto�ci. 

2.5 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 
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. 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. Utrata warto�ci ustalana jest poprzez 
oszacowanie odzyskiwalnej warto�ci o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne, którego dotyczy 
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. 

2.6 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 ramach oddzielnej transakcji s� ujmowane w bilansie według ceny 
nabycia. Warto�ci niematerialne nabyte w ramach transakcji przej�cia jednostki gospodarczej s� 
ujmowane w bilansie według warto�ci godziwej na dzie� przej�cia.  
Po pocz�tkowym uj�ciu wobec warto�ci niematerialnych stosuje si� model kosztu historycznego.  
Warto�ci niematerialne ocenia si� co roku, pod k�tem wyst�pienia 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 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 
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2.7 �rodki trwałe 

�rodki trwałe s� wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o 
odpisy z tytułu trwałej 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. Grunty wyceniane s� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu �rodka trwałego do u�ytkowania, jak koszty napraw, przegl�dów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływaj� na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 
poniesione. Je�eli mo�liwe jednak�e jest wykazanie, �e koszty te spowodowały zwi�kszenie 
oczekiwanych przyszłych korzy�ci ekonomicznych z tytułu posiadania danego �rodka trwałego ponad 
korzy�ci przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwi�kszaj� one warto�� pocz�tkow� �rodka 
trwałego. 

�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 14 lat 

Budynki, budowle lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej  14 lat 

Urz�dzenia techniczne i maszyny od 2,5 roku do 14 lat 

�rodki transportu od 2,5 roku do 5 lat 

Inne �rodki trwałe od 5 lat do 7 roku 
 

Poszczególne składniki aktywów trwałych s� uj�te osobno i amortyzowane w ci�gu okresu ich 
ekonomicznej u�yteczno�ci. 

Grupa dokonała wyceny cz��ci �rodków trwałych według warto�ci godziwej i uznała t� warto�� za 
zakładany koszt na dzie� 1 stycznia 2004 roku, który jest dniem przej�cia na stosowanie MSSF (patrz 
pkt 6) 

�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. 

Je�eli przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczno�ci, które wskazuj� na to, �e 
warto�� bilansowa rzeczowych aktywów trwałych mo�e nie by� mo�liwa do odzyskania, dokonywany 
jest przegl�d tych aktywów pod k�tem ewentualnej utraty warto�ci. Je�eli istniej� przesłanki 
wskazuj�ce na to, �e mogła nast�pi� utrata warto�ci, a warto�� bilansowa przekracza szacowan� 
warto�� odzyskiwaln�, wówczas warto�� tych aktywów b�d� o�rodków wypracowuj�cych �rodki 
pieni��ne, do których te aktywa nale�� jest obni�ana do poziomu warto�ci odzyskiwalnej. Warto�� 
odzyskiwalna odpowiada wy�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: ceny sprzeda�y netto lub warto�ci 
u�ytkowej. Przy ustalaniu warto�ci u�ytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieni��ne s� 
dyskontowane do warto�ci bie��cej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj�cej 
aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz ryzyka zwi�zanego z danym składnikiem 
aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pieni��nych w sposób 
znacz�co samodzielny, warto�� odzyskiwalna jest ustalana dla o�rodka wypracowuj�cego �rodki 
pieni��ne, do którego ten składnik nale�y. Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci s� ujmowane w 
rachunku zysków i strat w pozycji koszt własny sprzeda�y. 

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.  
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2.8 �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. 

2.9 Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenosz� na Grup� zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po�ytki 
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. 
 
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. Ze wzgl�dów 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. 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. 

2.10 Zapasy 

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” nie wy�szej ni� cena sprzeda�y netto  
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.  
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2.11 Nale�no�ci krótko- i długoterminowe 

Nale�no�ci handlowe z wyj�tkiem nale�no�ci z tytułu leasingu szerzej opisanego w punkcie 5.10. 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 brutto 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. 

2.12 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: 

 

  30.09.2005 31.12.2004 

USD 3,2575 2,9904 

EUR 3,9166 4,0790 

CAD 2,7893 2,4827 

CHF 2,5180 2,6421 

GBP 5,7281 - 

 

2.13 �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 nominalnej.  
Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływu �rodków pieni��nych pozycja �rodki 
pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych obejmuje gotówk� w kasie oraz lokaty bankowe, 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych bony skarbowe i obligacje o terminie 
zapadalno�ci nie dłu�szym ni� 3 miesi�ce, które nie zostały potraktowane jako działalno�� lokacyjna. 
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2.14 Rozliczenia mi�dzyokresowe 

Spółka 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. 

2.15 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. 

2.16 Rezerwy 

Rezerwy ujmowane s� wówczas, gdy na Spółce 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 finansowania zewn�trznego. 

2.17 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. 

2.18 Kredyty bankowe i po�yczki  

W momencie pocz�tkowego uj�cia, kredyty bankowe i po�yczki s� ujmowane według kosztu, 
stanowi�cego warto�� otrzymanych �rodków pieni��nych i obejmuj�cego koszty uzyskania kredytu/ 
po�yczki. Nast�pnie, wszystkie kredyty bankowe i po�yczki, z wyj�tkiem zobowi�za� przeznaczonych 
do obrotu, s� wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
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Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzgl�dnia si� koszty zwi�zane z uzyskaniem kredytu lub 
po�yczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowi�zania. 
Zyski i straty s� ujmowane w rachunku zysków i strat z chwil� usuni�cia zobowi�zania z bilansu, a 
tak�e w wyniku naliczania odpisu. 

2.19 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, zgodnie z podej�ciem wzorcowym MSR 23, ujmowane s� w rachunku 
zysków i strat w okresie, którego dotycz�. 

2.20 Odroczony podatek dochodowy  

Na potrzeby sprawozdawczo�ci finansowej, rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metod� 
zobowi�za� bilansowych w stosunku do wszystkich ró�nic przej�ciowych wyst�puj�cych na dzie� 
bilansowy mi�dzy warto�ci� podatkow� aktywów i pasywów 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 aktywów 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. 

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. 
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. 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane s� w bilansie 
w warto�ci skompensowanej po rozwa�eniu warunków pozwalaj�cych na kompensat�. 

2.21 Instrumenty finansowe 

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

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.  
Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzi�ki krótkoterminowym wahaniom ceny s� 
klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. 
Instrumenty finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy s� wyceniane w 
warto�ci godziwej, nie potr�caj�c kosztów transakcji, uwzgl�dniaj�c ich warto�� rynkow� na dzie� 
bilansowy. Zmiany tych instrumentów finansowych uwzgl�dniane s� w przychodach lub kosztach 
finansowych. 
Po�yczki i nale�no�ci ujmowane s� według zamortyzowanego kosztu. 
Wszystkie pozostałe aktywa finansowe s� aktywami finansowymi dost�pnymi do sprzeda�y. Aktywa 
finansowe dost�pne do sprzeda�y s� ujmowane według warto�ci godziwej, nie potr�caj�c kosztów 
transakcji, uwzgl�dniaj�c ich warto�� rynkow� 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� a cen� nabycia, po pomniejszeniu o podatek 
odroczony, aktywów dost�pnych do sprzeda�y (je�li istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym 
rynku regulowanym albo których warto�� godziwa mo�e by� ustalona w inny wiarygodny sposób), 
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. 
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 wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy zaliczane s� do aktywów 
obrotowych, je�eli Zarz�d ma zamiar zrealizowa� je w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 
Nabycie i sprzeda� aktywów finansowych rozpoznawane s� na dzie� dokonania transakcji. W 
momencie pocz�tkowego uj�cia s� one wyceniane po cenie nabycia, czyli w warto�ci godziwej, 
obejmuj�cej koszty transakcji. 
Zobowi�zania finansowe nie b�d�ce instrumentami finansowymi wycenianymi w warto�ci godziwej 
przez wynik finansowy, s� wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy u�yciu metody efektywnej 
stopy procentowej. 
Instrument finansowy 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�  

2.22 Trwała utrata warto�ci aktywów  

Na ka�dy dzie� bilansowy spółki Grupy Kapitałowej oceniaj�, czy istniej� obiektywne przesłanki 
wskazuj�ce na trwał� utrat� warto�ci składnika b�d� grupy aktywów. Je�li przesłanki takie istniej�, 
Spółka ustala szacowan� mo�liw� do odzyskania warto�� składnika aktywów. W przypadku, gdy 
warto�� bilansowa danego składnika aktywów lub o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne 
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przewy�sza jego warto�� odzyskiwaln�, uznaje si� utrat� jego warto�ci i dokonuje odpisu 
aktualizuj�cego jego warto�� do poziomu warto�ci odzyskiwalnej. Warto�� odzyskiwalna jest jedn� z 
dwóch warto�ci w zale�no�ci od tego, która z nich jest wy�sza: warto�ci� godziw� pomniejszon� o 
koszty zbycia lub warto�ci� u�ytkow� danego składnika aktywów lub o�rodka wypracowuj�cego �rodki 
pieni��ne. Odpis odnoszony jest na rachunek zysków i strat bie��cego okresu. W przypadku, gdy 
uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysoko�� kapitałów z 
przeszacowania a nast�pnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bie��cego okresu.  

2.23 Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane s� w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e Spółka 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. 

2.24 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 Przychody obejmuj� nale�ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda�y, pomniejszone 
o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy. 

2.25 �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�.  

2.26 Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek s� ujmowane sukcesywnie w miar� ich narastania (z uwzgl�dnieniem 
metody efektywnej stopy procentowej, stanowi�cej stop� dyskontuj�c� przyszłe wpływy gotówkowe 
przez szacowany okres u�ytkowania instrumentów finansowych) w stosunku do warto�ci bilansowej 
netto danego składnika aktywów finansowych. 

2.27 Dywidendy 

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

2.28 Dotacje rz	dowe  

Je�eli istnieje uzasadniona pewno��, �e dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostan� wszystkie 
zwi�zane z ni� warunki, wówczas dotacje rz�dowe 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. 
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2.29 Zysk na jedn	 akcj� 

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

2.30 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. 

2.31 Płatno�ci w formie akcji własnych 

Członkowie zarz�du Grupy otrzymuj� nagrody w formie opcji na akcje własne, w zwi�zku z czym 
�wiadcz� usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji. Koszt transakcji rozliczanych z Członkami 
Zarz�du w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do warto�ci godziwej na 
dzie� przyznania 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 Grupy na ten dzie�, opartej 
na mo�liwie najlepszych szacunkach liczby instrumentów kapitałowych – zostan� ostatecznie nabyte.  
Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania opcje na akcje własne nie maj� efektu rozwadniaj�cego na zysk 
przypadaj�cy na jedn� akcj�. 

3. Zakres jednostek Grupy Kapitałowej obj�tych konsolidacj	 za III kwartały 2005 roku 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za III kwartały 2005 roku obj�te zostały PEP S.A. 

oraz 3 spółki zale�ne. 

Spółki zale�ne obj�te konsolidacj� metod� pełn�: 

Lp Nazwa i siedziba 
Udział jednostki dominuj�cej oraz 
innych jednostek Grupy w kapitale 
własnym jednostki 

1 Dipol Sp. z o.o. Warszawa,  
ul. Wiertnicza 169 100% 

2 Energopep Sp. z o.o., EC Jeziorna 
Spółka Komandytowa Warszawa,  
ul. Wiertnicza 169 

100% 

3 Saturn Management Sp. z o.o. 
i Wspólnicy Spółka Komandytowa, 
Warszawa,  

   ul. Wiertnicza 169 

100% 
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Spółki nie obj�te konsolidacj� za III kwartały 2005 roku z uwagi na fakt, i� ich jednostkowe oraz ł�czne 

dane finansowe s� nieistotne dla realizacji obowi�zku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji 

maj�tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, to: 

Lp Nazwa i siedziba 
Udział jednostki dominuj�cej oraz 
innych jednostek Grupy w kapitale 
własnym jednostki 

1 Interpep Sp. z o.o. Warszawa,  
ul. Wiertnicza 169 100% 

2 Energopep Sp. z o.o., Warszawa,  
ul. Wiertnicza 169 100% 

3 Saturn Management Sp. z o.o., 
Warszawa,  

   ul. Wiertnicza 169 
100% 

4 Interpep Sp. z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� EC Wizów Sp. 
Komandytowa 

100% 

5 MERCURY Energia –Przedsi�biorstwo 
Produkcyjno-Usługowe i Po�rednictwa 
COMAX Sp. z o. o., Spółka 
komandytowa 
Katowice,  
Ul. Wandy 16 

 
 
 
50% 

6 Mars Management, s.r.o 100% 
7 Interpep Sp. z ograniczon� 

odpowiedzialno�ci� EC Zakrzów Sp. 
Komandytowa, Warszawa,  ul. Wiertnicza 
169 

100% 

 

4. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizuj	cych warto�� 
składników aktywów 

Na dzie� 30 wrze�nia 2005 roku rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
kształtowały si� nast�puj�co: 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:     w tys.zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany w III 
kwartale

Stan na 30.09.2005

nale�no�ci leasingowe 47 900 (2 346) 45 554
wycena zobowi�za� 2 420 1 731 4 151
wycena papierów warto�ciowych 44 (38) 6
Wycena po�yczki 12 40 52
Razem 50 376 (613) 49 763  
 

Aktywa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego:     w tys. zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany w III 
kwartale

Stan na 30.09.2005

aktywa leasingowane 49 868 (2 314) 47 554
rezerwy 307 298 605
�rodki trwałe 20 (230) (210)
wycena �rodków pieni��nych 163 38 201
wycena nale�no�ci 374 581 955
zobowi�zania krótkoterminowe 54 (2) 52
kredyty i po�yczki - 33 33
inne 123 - 123
razem 50 909 (1 596) 49 313  
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane s� w bilansie 
w warto�ci skompensowanej. 
 
Aktywa/Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: w tys. zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany III 
kwartale

Stan na 30.09.2005

Aktywa/ (Rezerwa)  z tytułu podatku 
odorocznego netto 533 (983) (450)

  
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów       w tys. zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany III 
kwartale

Stan na 30.09.2005

Zmiana stanu odpisów na �rodki trwałe 1 329 - 1 329
Zmiana stanu odpisów na nale�no�ci 2 769 (322) 2 447
Razem 4 098 (322) 3 776  
 

5. Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzeda�y produktów 

Przychody netto ze sprzeda�y 
produktów (struktura terytorialna) 30.09.2004 30.09.2005
Kraj, w tym: 38 979 45 525
- od jednostek powi�zanych 36 138
Eksport - -
Przychody netto ze sprzeda�y 
produktów, razem 38 979 45 525

- od jednostek powi�zanych 36 138  

 

6. Zwi�zły opis istotnych dokona
 lub niepowodze
 emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najwa�niejszych zdarze
 ich dotycz	cych 

 
W dniu 11 maja 2005 roku Zarz�d Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. podj�ł uchwał� 
na podstawie której 17.932.392 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 
oraz L zostało dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto�ciowych w 
Warszawie. 
 
W okresach drugiego i trzeciego kwartału zako�czonych odpowiednio 30 czerwca i 30 wrze�nia 2005 
roku, Grupa Kapitałowa kontynuowała prac� nad doko�czeniem dwóch nowych projektów. Prace nad 
projektami przebiegały zgodnie z zało�onymi terminami a planowane wydatki na rozwój nowych 
projektów nie były przekroczone. W pierwszym kwartale 2005 roku rozpocz�to wdro�enie projektu 
outsourcingu energetyki przemysłowej w Konstancinie Jeziornie, opisanego w prospekcie emisyjnym 
jako projekt C, które było kontynuowane w II i III kwartale 2005. W wyniku nabycia pozostałych 50% 
udziałów w Dipol Sp. z o.o. w wykonaniu przysługuj�cej opcji, Grupa Kapitałowa spółka stała si� 
wył�cznym wła�cicielem realizowanego przez t� spółk� projektu budowy farmy wiatrowej o mocy 
22MWe, opisanego w prospekcie emisyjnym jako Projekt B.  
�

W dniu 28 lipca 2005 roku, Spółka oraz jej podmiot zale�ny - Saturn Management Spółka z 
ograniczon� odpowiedzialno�ci i Wspólnicy, Spółka Komandytowa ("SM") zawarły z Mondi Packaging 
Paper �wiecie S.A. ("Mondi") Aneks do Umowy O �wiadczenie Usługi Operatorskiej i Wzajemnej 
Współpracy Stron zawartej w dniu 29 kwietnia 2002 roku oraz Aneks do Umowy Generalnej zawartej 
dnia 29 kwietnia 2002 roku ("Aneksy").Na podstawie Aneksów SM zobowi�zał si� wzgl�dem Mondi do 
realizacji w nale��cej do SM elektrociepłowni projektu inwestycyjnego ("Projekt Jupiter"), opisanego w 
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prospekcie jako Projekt A, który obejmuje wymian� istniej�cego turbozespołu na nowy turbozespół 
parowy upustowo-przeciwpr��ny. Ponadto, aneksy doprecyzowuj� sposób kalkulacji cz��ci opłat i 
zasady wzajemnych rozlicze� pomi�dzy Mondi a SM. Warto�� Projektu Jupiter wynosi ok. 40 mln zł. 
 
W dniu 25 lipca 2005 roku, podmiot zale�ny Spółki - Saturn Management Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy, Spółka Komandytowa ("SM") zawarł z Alstom Power Spółka z 
ograniczon� odpowiedzialno�ci� ("Wykonawca") umow� o usługi techniczne, dostawy i roboty 
budowlane ("Umowa"). Na podstawie Umowy, Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania, 
dostarczenia i sprzedania SM kompletnie zmontowanego i gotowego do pracy turbogeneratora 
parowego oraz wykonania wszystkich innych usługi dotycz�cych wspomnianego przedmiotu Umowy. 
Warto�� umowy wynosi 38.600 tys. złotych. W przypadkach okre�lonych w Umowie Wykonawca 
zobowi�zany b�dzie do zapłaty na rzecz SM kar umownych o warto�ci nie wi�kszej ni� 20% warto�ci 
Umowy.  
 
W trzecim kwartale 2005 roku, Spółka zako�czyła prace zwi�zane z przygotowaniem do realizacji 
nowej elektrociepłowni przemysłowej, opalanej gazem, dla papierni Arctic Paper S.A. w Kostrzynie 
zast�puj�cej przestarzał� opart� na paliwie w�glowym. Nowa elektrociepłownia o mocy ok. 130 MWt i 
20 MWe zast�pi istniej�c�, nieekologiczn� elektrociepłowni� w�glow�. Specjali�ci z PEP nie tylko 
opracowali optymaln� pod wzgl�dem ekonomicznym i technicznym konfiguracj� techniczn� nowej 
elektrociepłowni, a tak�e, co bardzo istotne, zapewnili dostawy gazu ziemnego dla tej elektrociepłowni, 
poprzez wynegocjowanie 20 letniego kontraktu na dostaw� tego gazu ze złó� lokalnych, 
eksploatowanych przez PGNiG S.A. w okolicach Kostrzyna n. Odr�. Projekt elektrociepłowni  stanowi 
modelowy przykład wykorzystania lokalnych złó� gazu ziemnego dla projektów energetycznych 
ł�cz�cych efekt ekologiczny z efektywno�ci� ekonomiczn�. 
 

7. Opis czynników i zdarze
, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, maj	cych znacz	cy 
wpływ na osi	gni�te wyniki finansowe 

W pierwszym kwartale 2005 roku znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe miały przychody 
wynikaj�ce z podziału korzy�ci mi�dzy Grup� a jednym z jej klientów, mi�dzy innymi z tytułu obrotu 
energi� po cenach preferowanych („energii ze �ródeł odnawialnych”, „zielonej energii”). 
 
W drugim kwartale 2005 roku nie wyst�piły zdarzenia maj�ce znaczny wpływ na osi�gni�te wyniki 
finansowe.  
 
W trzecim kwartale 2005 roku Spółka zrealizowała przychód ze sprzeda�y projektu realizacji 
elektrociepłowni dla papierni Arctic Paper S.A.  

8. Obja�nienia dotycz	ce sezonowo�ci lub cykliczno�ci działalno�ci emitenta w 
prezentowanym okresie 

Grupa Kapitałowa PEP działa na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej. Główni klienci Grupy 
PEP zu�ywaj� ciepło i energi� elektryczn� dostarczan� przez Grup� do celów produkcyjnych w swoich 
zakładach przemysłowych. Odbiory ciepła i energii elektrycznej na potrzeby produkcyjne nie maj� 
charakteru sezonowego. Jednak�e nieznaczna cz��� odbiorów ciepła jest zu�ywana do ogrzewania 
pomieszcze�. Dotyczy to zarówno odbiorców przemysłowych jak i komunalnych. Odbiory na potrzeby 
ogrzewania pomieszcze� charakteryzuj� si� sezonowo�ci� polegaj�c� na zwi�kszonych poborach w 
okresie 1 i 4 kwartału roku obrotowego. Sezonowo�� tych poborów nie ma jednak istotnego wpływu na 
wyniki generowane przez Grup� Kapitałow�. 
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9. Informacj� dotycz	c	 emisji, wykupu i spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów 
warto�ciowych;  

Grupa nie emituje dłu�nych papierów warto�ciowych. Do dnia sporz�dzenia niniejszego raportu 
jednostka dominuj�ca w okresie III kwartału zako�czonego 30 wrze�nia 2005 roku nie dokonała emisji 
dłu�nych ani kapitałowych papierów warto�ciowych. 

10. Informacje dotycz	ce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł	cznie i w przeliczeniu 
na jedn	 akcj�, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;  

Zarz�d jednostki dominuj�cej nie deklarował wypłaty dywidendy za rok 2004. Zgodnie z uchwał� 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku zysk jednostki 
dominuj�cej za rok 2004 w kwocie 18 875 tysi�cy złotych został przeznaczony na kapitał rezerwowy na 
wypłat� dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 
 
W dniu 28 kwietnia 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj�ło decyzj� o przeznaczeniu 
zysku osi�gni�tego w roku 2004 przez jednostk� zale�n� - Saturn Management Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� i Wspólnicy, Spółka komandytowa na wypłat� dywidend. 
 
Jak szerzej opisano w raporcie bie��cym nr 48/2005 Zarz�d Spółki postanowił przyj�� polityk� 
dywidendow�. Zgodnie ze wspomnian� polityk�, Zarz�d b�dzie rekomendował Walnemu 
Zgromadzeniu, aby podzieli� pomi�dzy akcjonariuszy zysk osi�gni�ty w roku 2005 w kwocie 9 mln 
złotych. Ponadto, Zarz�d zobowi�zał si� tak�e rekomendowa� Walnemu Zgromadzeniu wypłat� 
dywidendy z zysku osi�gni�tego w kolejnych latach. Warto�� dywidendy wypłaconej z zysku 
osi�gni�tego w kolejnych latach powinna by� wi�ksza w stosunku do dywidendy wypłaconej w roku 
2006 o co najmniej 10%, w zale�no�ci od wyników finansowych Spółki. 

11. Wskazanie zdarze
, które wyst	piły po dniu, na który sporz	dzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieuj�tych w tym sprawozdaniu, a mog	cych w znacz	cy sposób 
wpłyn	� na przyszłe wyniki finansowe emitenta;  

Do dnia sporz�dzenia niniejszego raportu okresowego nie wyst�piły zdarzenia nieuj�te w tym 
sprawozdaniu, a mog�ce w znacz�cy sposób wpłyn�� na przyszłe wyniki finansowe jednostki 
dominuj�cej oraz jej Grupy Kapitałowej. 

12. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku poł	czenia 
jednostek gospodarczych, przej�cia lub sprzeda�y jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno�ci;  

W okresie III kwartału zako�czonego 30 wrze�nia 2005 roku nie wyst�piły zmiany w strukturze Grupy 
Kapitałowej. 

13. Informacj� dotycz	c	 zmian zobowi	za
 warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast	piły od czasu zako
czenia ostatniego roku obrotowego.  

Od czasu zako�czenia ostatniego roku obrotowego do 30 wrze�nia 2005 roku zobowi�zania 
warunkowe zwi�kszyły si� o 100 tysi�cy złotych. S� to sumy komandytowe dwóch spółek powi�zanych 
Interpep Sp. z ograniczon� odpowiedzialno�ci� EC Wizów Sp. Komandytowa (50 tys. złotych), 
Interpep Sp. z ograniczon� odpowiedzialno�ci� EC Zakrzów Sp. Komandytowa (50 tys. złotych).  

14. Stanowisko zarz	du odno�nie mo�liwo�ci zrealizowania wcze�niej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w �wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w 
stosunku do wyników prognozowanych; 

Zarz�d jednostki dominuj�cej podtrzymuje prognozy dotycz�ce zysku netto, przychodów z działalno�ci 
operacyjnej oraz skorygowanych przepływów pieni��nych opublikowanych w komunikacie bie��cym nr 
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4/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku. Jednocze�nie prognoza wydatków kapitałowych ulega obni�eniu 
ze 144,7 miliona złotych do kwoty 71,1 miliona złotych o kwot� 73,6 miliona złotych. Powy�sza korekta 
zwi�zana jest zmianami w harmonogramie płatno�ci i fakturowania na podstawie umów. W zwi�zku z 
tymi zmianami niektóre płatno�ci planowane na rok 2005 zostały przeło�one na rok 2006 i lata 
nast�pne. Zmiana prognozy zostanie ogłoszona przez Spółk� w formie raportu bie��cego. 
 

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj	cych bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty 
zale�ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie
 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczny posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj	cych i 
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własno�ci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego; 

liczba akcji 
udział w kapitale 

zakładowym
liczba głosów na 

WZA

udział w 
liczbie głosów 

na WZA
liczba akcji 

udział w kapitale 
zakładowym

liczba głosów na 
WZA

udział w liczbie 
głosów na WZA

Polish Enterprise Fund L.P. 1) 8 666 049 48.3% 6 340 163 35.0% 8 666 049 48.3% 6 340 163 35.0%

Polenergy Investments B.V. 1) 3 499 871 19.5% 3 499 871 19.5% 3 499 871 19.5% 3 499 871 19.5%

1)

Stan na dzie
 12 sierpnia 2005 roku 
(dzie
 przekazania raportu za II kwartał)

Stan na dzie
 14 listopada 2005 roku 
(dzie
 przekazania raportu za III kwartał)

Akcjonariusze

Zgodnie z wykazem akcjonariuszy z posiadaj�cych 5% ogólnej liczby akcji na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło si�  w dniu 4 lipca 2005 roku.

 
 

16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie
 do nich (opcji) przez 
osoby zarz	dzaj	ce i nadzoruj	ce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego; 

W okresie III kwartału ko�cz�cego si� 30 wrze�nia 2005 roku w jednostce dominuj�cej istniał program 
opcyjny dla Zarz�du oraz pracowników firmy.  
 
Program opcyjny opisuje poni�sza tabela: 
 
Beneficjenci 
programu opcyjnego 

Osoby zarz	dzaj	ce oraz nadzoruj	ce Spółki Pozostali pracownicy, osoby 
�wiadcz	ce prac� na rzecz Spółki lub 
jej podmiotów zale�nych, osoby 
zarz	dzaj	ce oraz nadzoruj	ce Spółki 
lub jej podmiotów zale�nych 

 
Data Przyznania 

 
30.09.2005/ 31.12.2005 oraz  
30.09.2006/ 31.12.2006 

 
30.09.2005/ 31.12.2005 oraz  
30.09.2006/ 31.12.2006 

Data wyga�ni�cia 
opcji 

01.09.2007 01.09.2007 

Ilo�� opcji w 
programie opcyjnym 

203 420 121 996 

Ilo�� opcji 
przyznanych 

203 420 0 

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

2 PLN 2 PLN 

Sposób rozliczenia 
opcji 

Emisja akcji Emisja akcji 
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Warunki wykonania 
praw z opcji 

- osoba zarz�dzaj�ca jest członkiem Zarz�du 
- osoba zarz�dzaj�ca otrzymała od ZWZA absolutorium 
z wykonania obowi�zków za odpowiedni rok obrotowy 
- �redni kurs akcji za okres 6 miesi�cy na dzie� 
odpowiednio 30.09.2005/ 31.12.2005 oraz 30.09.2006/ 
31.12.2006 wynosi co najmniej równowarto�� w złotych 
lub innym �rodku płatniczym obowi�zuj�cym w Polsce 
1,74 USD 

Przyznanie prawa w drodze Uchwały 
Zarz�du po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 7 listopada 2005 roku, Zarz�d Spółki działaj�c na podstawie (i) art. 5.8. Statutu oraz (ii) 

uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 listopada 2005 roku, wyemitował 69.922 akcje imienne serii N, 

które zostały zaoferowane do obj�cia przez Pana Zbigniewa Prokopowicza, w ramach realizacji 

Programu Opcji wskazanego powy�ej. Pan Zbigniew Prokopowicz obj�ł zaoferowane mu akcje. W 

zwi�zku z powy�szym liczba akcji w ramach powy�szego Programu Opcji zmniejszyła si� o 69.922 

akcje, co do których prawa z opcji zostały wykonane. 

Estymowana warto�� godziwa 1 opcji wynosi na dzie� 30 wrze�nia 2005 roku 7,48 PLN. Warto�� 
godziwa została wyznaczona w oparciu o szacunkow� warto�� Grupy kapitałowej na dzie� 30 czerwca 
2005 roku. Cena emisyjna akcji po jakiej b�d� obejmowane akcje emitowane z tytułu wykonania praw 
z opcji jest równa warto�ci nominalnej i wynosi 2 PLN za jedn� akcj�. 
 
Poni�sza tabela prezentuje zmian� ilo�ci oraz �redniej wa�onej ceny realizacji opcji za okres II 
kwartałów ko�cz�cy si� 30 wrze�nia 2005 roku 
 

 Ilo�� opcji �redniowa�ona cena 
realizacji 

Ilo�� opcji na dzie� 1 
stycznia 2005 roku 

- - 

Opcje przyznane w 
okresie 

203 420 - 

Opcje wykorzystane w 
okresie 

- - 

Ilo�� opcji na dzie� 30 
wrze�nia 2005 roku 

203 420 - 

 

Obci��enie rachunku zysków i strat za okres III kwartałów ko�cz�cych si� 30 wrze�nia 2005 roku 
wynosi 1063 tysi�ce złotych. Obci��enie rachunku zysków i strat za okres II kwartałów ko�cz�cych si� 
30 czerwca 2005 roku wynosi 700 tysi�cy złotych. 
 
 
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. 
Program opcyjny Pana Stephena Kleina opisuje poni�sza tabela: 
 
Beneficjenci 
programu opcyjnego 

Pan Stephen Klein 

 
Data Przyznania 

 
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 358 000 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2005 roku zako�czony 30 wrze�nia 2005 roku 
 

 

 33 

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

7,8 PLN 

Sposób rozliczenia 
opcji 

Emisja akcji 

Warunki wykonania 
praw z opcji 

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

 
W dniu 10 czerwca 2005 roku, Rada Nadzorcza Polish Energy Partners S.A. podj�ła uchwał� w 
sprawie upowa�nienia Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o zarz�dzanie z 
Panem Wojciechem Cetnarskim – Wiceprezesem Zarz�du, w której zobowi�zuje si� do okre�lenia  do 
31 grudnia 2005 roku szczegółowych zasad przeprowadzenia Opcji Mened�erskiej dla Pana 
Wojciecha Cetnarskiego, w ramach której b�dzie uprawniony od obj�cia do 30 czerwca 2008 nie 
wi�cej ni� 47 969 akcji Spółki nowej emisji po cenie za jedn� akcj� równ� 2 złote. Szczegółowe 
warunki realizacji wspomnianej powy�ej opcji zostały ustalone przez Rad� Nadzorcz� w dniu 3 
listopada 2005 roku. 
 
Program opcyjny Pana Wojciecha Cetnarskiego opisuje poni�sza tabela: 
 
Beneficjenci 
programu opcyjnego 

Pan Wojciech Cetnarski 

 
Data Przyznania 

 
30.06.2006 
30.06.2007 
10.06.2008 
 

Data wyga�ni�cia 
opcji 

01.07.2008 

Ilo�� opcji w 
programie opcyjnym 

47 969 

Ilo�� opcji 
przyznanych 

47 969 

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

2 PLN 

Sposób rozliczenia 
opcji 

Emisja akcji 

Warunki wykonania 
praw z opcji 

- osoba zarz�dzaj�ca jest członkiem Zarz�du 
- osoba zarz�dzaj�ca otrzymała od ZWZA absolutorium z wykonania obowi�zków za odpowiedni rok 
obrotowy 
- �redni kurs akcji Spółki na GPW za okres 3 miesi�cy na dzie� odpowiednio 30 czerwca 2006, 30 
czerwca 2007, 30 czerwca 2008 wynosi� b�dzie co najmniej odpowiednio 8,74 złotych, 9,78 złotych i 
10,96 złotych 
 

 

17. Wskazanie post�powa
 tocz	cych si� przed s	dem, organem wła�ciwym dla post�powania 
arbitra�owego lub organem administracji publicznej 

- Post�powanie s�dowe przeciwko PEP z powództwa PKP CARGO S.A. z siedzib� w Warszawie 
o zapłat� kwoty 148.546,28 zł. wraz z odsetkami. Powództwo zostało wniesione w dniu 
24.10.2003 r. W dniu 10 listopada 2004 r. S�d Okr�gowy w Katowicach wydał wyrok, w którym 
zobowi�zał Spółk� do zapłaty spornej kwoty. W dniu 25 listopada 2004 r. Spółka wniosła 
apelacj� od tego wyroku, wnosz�c o jego uchylenie i oddalenie powództwa wzgl�dem Spółki, 
wzgl�dnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

- Post�powanie z powództwa Zbigniewa Sobczyka w sprawie uznania wypowiedzenia umowy o 
prac� za bezskuteczne. S�d pierwszej instancji oddalił to powództwo. Powód wniósł apelacj� od 
wyroku oddalaj�cego powództwo.  

- 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 
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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 17 grudnia 2004 r. Prezes Urz�du Regulacji Energetyki wszcz�ł z urz�du post�powanie 
administracyjne w sprawie wymierzenia Spółce kary pieni��nej w zwi�zku z ujawnieniem 
nieprawidłowo�ci w prowadzonej przez Spółk� działalno�ci gospodarczej, polegaj�cych na tym, 
i� stosuje on ceny i taryfy bez przestrzegania obowi�zku przedstawienia jej Prezesowi Urz�du 
Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Kara pieni��na wymierzona  z tego tytułu przez Prezesa 
Urz�du Regulacji Energetyki na mocy Decyzji OWA Nr 22/2005 z dnia 26 lipca 2005 roku 
wyniosła 20 tysi�cy złotych w okresie od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku 
oraz w kwocie 45 tysi�cy złotych w okresie od 1 stycznie 2003 do dnia 26 lipca 2005 roku  

- W listopadzie 2003 r. Spółka zło�yła do Prezesa Urz�du Regulacji Energetyki wnioski o 
zatwierdzenie taryfy dla ciepła oraz taryfy dla energii elektrycznej dla EC Wizów i EC Zakrzów. 
W dniu 10 grudnia 2004 r. Prezes Urz�du Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia 
powy�szych taryf. W dniu 29 grudnia 2004 r. Spółka zło�yła do Prezesa URE kolejny wniosek o 
zatwierdzenie taryfy dla ciepła dla EC Zakrzów i EZ Wizów. Post�powanie zostało umorzone na 
podstawie decyzji OWA – 4210-113-(21) /2005/782/RW z dnia 26 lipca 2005 roku ze wzgl�du na 
planowane wydzielenie EC Wizów i EC Zakrzów, dla których zło�ono nowe wnioski taryfowe.  

- Na podstawie wniosku Spółki z dnia 20 stycznia 2005 r. zostało wszcz�te post�powanie przed 
Prezesem Urz�du Regulacji Energetyki. We wniosku Spółka wyst�piła o udzielenie koncesji na 
prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji gazu. 
Koncesje zostały udzielone w dniu 21 kwietnia 2005 roku. W dniu 29 czerwca 2005 roku, Spółka 
zło�yła wniosek do Prezesa  Urz�du Regulacji Energetyki o cofni�cie tych koncesji w zwi�zku ze 
zmian� koncepcji działalno�ci gospodarczej emitenta. 

- W dniu 17 pa�dziernika 2005 roku, Spółka otrzymała pozew, na podstawie którego K&K 
Consultants Sp. z o.o. domaga si� od Spółki zapłaty kwoty 394.171,40 zł powi�kszonej o odsetki 
ustawowe tytułem odszkodowania za wypowiedzenie przez Spółk� umowy z K&K Consultants 
Sp. z o.o. Spółka odrzuca roszczenie K&K Consultants Sp. z o.o. Sprawa w toku. 

 

18. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk� od niego zale�n	 por�cze
 
kredytu lub po�yczki lub udzieleniu gwarancji – ł	cznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zale�nej od tego podmiotu, je�eli ł	czna warto�� istniej	cych por�cze
 i gwarancji stanowi 
równowarto�� co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta; 

PEP SA udzielił por�czenia na rzecz BRE BANK SA  z siedzib� w Warszawie.  Udzielone przez PEP 
SA por�czenie w kwocie do wysoko�ci 10.500.000 PLN zabezpiecza zobowi�zanie "Mercury Energia - 
Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Usługowe i Po�rednictwa COMAX Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci�" Spółka komandytowa wobec BRE BANKU SA z tytułu udzielonego mu kredytu 
inwestycyjnego w kwocie 9.000.000 PLN. Zobowi�zanie PEP SA wygasa z upływem 2 lat od daty 
zako�czenia realizacji projektu Mercury, jednak�e nie pó�niej ni� w dniu 30 czerwca 2007 roku. PEP 
SA nie pobrał wynagrodzenia za udzielenie powy�szego por�czenia. PEP SA jest współwła�cicielem w 
wysoko�ci 50 % wkładu kapitałowego w spółce  "Mercury Energia - Przedsi�biorstwo Produkcyjno-
Usługowe i Po�rednictwa COMAX  Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�" Spółka komandytowa. 
 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2005 roku zako�czony 30 wrze�nia 2005 roku 
 

 

 35 

19. Inne informacje, które zdaniem emitenta s	 istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
maj	tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s	 istotne 
dla oceny mo�liwo�ci realizacji zobowi	za
 przez emitenta; 

Zdaniem Emitenta nie wyst�puj� inne informacje poza tymi zaprezentowanymi w Prospekcie 
Emisyjnym, Raportach Bie��cych i Okresowych, które s� istotne dla oceny mo�liwo�ci zobowi�za� 
Emitenta. 
 

20. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b�d	 miały wpływ na osi	gni�te przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.  

W ocenie Spółki w perspektywie kolejnego kwartału istotny wpływ na osi�gane wyniki (skonsolidowane 
i jednostkowe) b�d� miały nast�puj�ce czynniki: 

− sytuacja makroekonomiczna Polski; 
− poziomy kursu EURO i dolara ameryka�skiego  
− ewentualne wahania cen w�gla, gazu ziemnego i dost�pno�ci tych surowców 
− kondycja finansowa klientów Spółki. 


