
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał  2005 roku 

kończący si ę 31 marca 2005 roku sporz ądzony zgodnie z MSR 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2005 roku kończący się 31 marca 2005 roku 
 

31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

I. 278 126 282 241 304 975
1. 624 650 736

603 612 639
2. 33 658 33 363 40 839
3. 239 548 243 651 263 014

3.1. - - -
3.2. 239 548 243 651 263 014

4. 4 247 4 044 140
4.1. - - -
4.2. - - -
4.3. 4 247 4 044 140

a) 4 247 4 044 140

b) - - -
4.4. - - -

5. 49 533 246

5.1. - 533 246

5.2. 49 - -
II. 67 438 57 925 60 140

1. 1 711 1 891 1 135
2. 27 445 16 013 14 322

2.1. 87 75 902
2.2. 27 358 15 938 13 420

3. 32 413 36 602 42 254
3.1. 32 413 36 602 42 254

a) - - -
b) - - -
c) 32 413 36 602 42 254

3.2. - -
4. 5 869 3 419 2 429

345 564 340 166 365 115
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A k t y w a  r a z e m

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe

Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe

Zapasy
Należności krótkoterminowe

w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek

 Inwestycje długoterminowe

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
          - wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe

 SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                                             

A k t y w a
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31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

I. 107 047 100 917 99 401
1. 35 865 35 865 35 865

2. -

3. -
4. 28 321 36 459 36 459
5. 551 -
6 28 267 9 392 9 392
7. 8 465 12 631 12 631
8. 5 578 6 570 5 054
9. - -

II. 238 517 239 249 265 714
1. 4 561 4 144 3 690

1.1. 360 - -

1.2. 526 530 554

a) 470 470 434

b) 56 60 120

1.3. 3 675 3 614 3 136

a) 2 040 2 030 1 700

b) 1 635 1 584 1 436

2. 207 540 210 905 231 032
2.1. - - -
2.2. 207 540 210 905 231 032

3. 23 342 21 014 28 941
3.1. - - -
3.2. 23 141 20 927 28 787
3.3 201 87 154

4. 3 074 3 186 2 051
4.1
4.2 3 074 3 186 2 051

a) 1 257 1 257 1 520

b) 1 817 1 929 531

345 564 340 166 365 115

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a  r a z e m

Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy

Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania
Rezerwy na zobowiązania

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

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)

P a s y w a
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Warto ść ksi ęgowa 107 047 100 917 99 401
Średnia wa żona liczba akcji* 17 932 392 17 932 392 747 183
Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł) 5,97 5,63 133,03
Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji 18 199 433 17 932 392 747 183
Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł) 5,88 5,63 133,03

31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) -

2. Zobowiązania warunkowe 49 710 49 710 38 550
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 49 710 49 710 38 550

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 49 710 49 710 38 550
 - wystawionych weksli -

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) -
3. Inne -

* obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z 48 zł do 2 zł zostało zarejestrowane w KRS w dniu  2 
września 2004 roku.

POZYCJE  POZABILANSOWE 
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31.03.2005 31.03.2004

19 245 16 821

36 -
19 245 16 724

- 97
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia łów, w tym: (9 475) (9 376)

- -
(9 475) (9 376)

- -
9 770 7 445

- (17)
(2 743) (2 719)

7 027 4 709
8 775
- -
- 22
8 753

(18) (22)
- (1)

(14) (16)
(4) (5)

7 017 5 462
3 493 5 330

- -
- -

2 939 3 006
73 -

- -
- -

554 2 324
(3 216) (4 091)
(2 579) (2 445)

- -
- -
- -

(637) (1 646)

XIII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (IX+X-XI) 7 294 6 701
XIV. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) - -

- -
- -

7 294 6 701
(1 713) (1 647)

(819) (307)
(894) (1 340)

(3)

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 5 578 5 054

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności
XVIII. (Zyski) straty mniejszości

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
           a) część bieżąca
           b) część odroczona

     4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych

         1. Zyski nadzwyczajne
         2. Straty nadzwyczajne

     1. Odsetki, w tym:
         - dla jednostek powiązanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji
     3. Aktualizacja wartości inwestycji

     3. Zysk ze zbycia inwestycji
     4. Aktualizacja wartości inwestycji
     5. Inne
XI. Koszty finansowe

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
         - od jednostek powiązanych
     2. Odsetki, w tym:
         - od jednostek powiązanych

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
       3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalno ści 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 zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży

    - od jednostek powiązanych
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

   - od jednostek powiązanych

  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materiałów, w 
tym:
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7 094 7 254
17 932 392 747 183

0,40 9,71
Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 199 433 747 183
Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 0,39 9,71

Średnia wa żona liczba akcji zwykłych 
Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł)

Zysk (strata) netto zanualizowany
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK   PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH   31.03.2005 31.03.2004

A. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej - metoda po średnia 

I. Zysk (strata) netto 5 578 5 054
II. Korekty razem (7 355) 9 193

1. Zyski (straty) mniejszości

2. 4

3.  Amortyzacja, w tym: 775 753

4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (41) (480)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (650) (424)
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej - (3)
7. Zmiana stanu rezerw 597 (90)
8. Zmiana stanu zapasów 180 378
9. Zmiana stanu należności (9 706) 10 490

10. 3 203 (2 491)

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 268) 1 060
12.  Inne korekty 551 -

III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) (1 777) 14 247
B. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej 
I.  Wpływy 5 768 2 921

1. 2
2. -
3.  Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0

 - zbycie aktywów finansowych -
 - dywidendy i udziały w zyskach
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
 - odsetki
 - inne wpływy z aktywów finansowych

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

4. Inne wpływy inwestycyjne 5 768 2 919
II. Wydatki (1 913) (6 292)

1. (1 420) (252)

2. -
3.  Na aktywa finansowe, w tym: (134) 0
a) w jednostkach powiązanych (134) 0

 - nabycie aktywów finansowych (134)
 -  udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach - -
 - nabycie aktywów finansowych -
 -  udzielone pożyczki długoterminowe -

4.  Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości -
5. Inne wydatki inwestycyjne (359) (6 040)

 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów

 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności

 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych
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III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) 3 855 (3 371)
C. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej
I. Wpływy 521 8 340

1. -

2. Kredyty i pożyczki 521 8 340
3.  Emisja dłużnych papierów wartościowych -
4.  Inne wpływy finansowe -

II. Wydatki (6 788) (10 280)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych (1 180)
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -

3. (6 299)

4. Spłaty kredytów i pożyczek (4 597) -
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (29)
8. Odsetki (2 191) (2 772)
9. Inne wydatki finansowe -

III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II) (6 267) (1 940)
Przepływy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (4 189) 8 936
Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym:

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 36 602 33 318
Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 32 413 42 254

 - o ograniczonej możliwości dysponowania *) 6 333 7 768

*) ograniczenie możliwości dysponowania wynika z umowy zawartej pomiędzy Spółką a bankiem

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

Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
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31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

I Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 100 917 94 347 94 347
-   korekty bilansu otwarcia - - -

Ia 100 917 94 347 94 347

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

a) zwiększenia (z tytułu:) - - -
- emisji akcji - - -
- inne - - -

b) zmniejszenia - - -
- umorzenia akcji - - -
- inne - - -

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 35 865 35 865 35 865
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz ątek  okresu - - -

2.1.  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -
a) zwiększenia - - -
b) zmniejszenia - - -

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - -
3.  Akcje własne na pocz ątek okresu - - -

3.1. Zmiany akcji własnych - - -
a) zwiększenia - - -
b) zmniejszenia - - -

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

4.1. Zmiany kapitału zapasowego (8 138) - -
a) zwiększenia (z tytułu:) - - -

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - -
 - z podziału zysku (ustawowo) - - -

- - -

- - -

 - pozostałe - - -
b) zmniejszenie (z tytułu:) (8 138) - -

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

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 321 36 459 36 459

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 - kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem rozchodu 
środków trwałych

SKONSOLIDOWANE  ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE WŁASN YM   

Kapitał  własny na pocz ątek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
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5. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na pocz ątek okresu - - -
5.1. Zmiany kapitału rezerwowego z wyceny opcji - - -

a) zwiększenia (z tytułu:) 551 - -
    - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych - - -
    - wycena opcji 551 - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) - - -
    - zbycia środków trwałych - - -
    - odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe - - -
    - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych - - -
    - pozostałe - - -

5.2. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na koniec okre su 551 - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu 9 392 9 392 9 392

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

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 28 267 9 392 9 392
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 19 201 12 631 12 631

7.1.  Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 27 281 20 711 20 711
- korekty bilansu otwarcia - -

7.2. 27 281 20 711 20 711

a)  zwiększenia (z tytułu:) - - -
 - podziału zysku z lat ubiegłych - - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) (18 875) - -
 - pokrycie straty z lat ubiegłych - - -
 - zwiększenie kapitału zakładowego (18 875) - -
 - zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - - -

7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 406 20 711 20 711
7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu (8 080) (8 080) (8 080)

- korekty bilansu otwarcia -

7.5 (8 080) (8 080) (8 080)

a) zwiększenia (z tytułu:) - - -
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) - - -
- pokrycie straty z lat ubiegłych 8 139 - -

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 59 (8 080) 59
7.7  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 465 12 631 20 770

8. Wynik netto 5 578 6 570 5 054
a) zysk netto 5 578 6 570 5 054
b) strata netto - - -
c) odpisy z zysku - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 107 047 100 917 99 401

III. 107 047 100 917 99 401
Kapitał własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

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

Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych
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Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe PEP  S.A. 
 

31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

I. 72 030 71 824 79 092
1. 2 14 55

- -
2. 32 753 32 251 26 633
3. 6 12 30

3.1. - - -
3.2. 6 12 30

4. 39 220 39 014 52 128
4.1. - - -
4.2. - - -
4.3. 39 220 39 014 52 128

a) 39 220 39 014 52 128

b) - - -
4.4. - - -

5. 49 533 246

5.1. - 533 246

5.2. 49 - -
II. 51 861 53 045 38 699

1. 1 116 1 290 1 127
2. 9 134 6 182 8 899

2.1. 3 825 3 414 4 824
2.2. 5 309 2 768 4 075

3. 38 718 43 321 28 456
3.1. 38 718 43 321 28 456

a) 14 648 14 685 -
b) - -
c) 24 070 28 636 28 456

3.2. - - -
4. 2 893 2 252 217

123 891 124 869 117 791
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A k t y w a  r a z e m

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe

Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe

Zapasy
Należności krótkoterminowe

w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek

 Inwestycje długoterminowe

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
          - wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe

 BILANS                                                                                                                             
A k t y w a
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31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

I. 88 933 91 793 74 011
1. 35 865 35 865 35 865

2. - - -

3. - - -
4. 28 321 36 459 36 459
5. 551 - -
6 28 267 9 392 9 392
7. (659) (6 741) (6 741)
8. (3 412) 16 818 (964)
9. - - -

II. 34 958 33 076 43 780
1. 3 847 3 476 2 907

1.1. 360 -

1.2. 26 25 22
a) 23 22 19
b) 3 3 3

1.3. 3 461 3 451 2 885
a) 2 040 2 030 1 700
b) 1 421 1 421 1 185

2. 15 979 16 580 18 280
2.1. - - -
2.2. 15 979 16 580 18 280

3. 13 270 11 069 20 787
3.1. 7 300 6 074 15 528
3.2. 5 884 4 931 5 197
3.3 86 64 62

4. 1 862 1 951 1 806
4.1 -
4.2 1 862 1 951 1 806

a) 1 257 1 257 1 356
b) 605 694 450

123 891 124 869 117 791

Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe

P a s y w a  r a z e m

Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy

Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych

Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania
Rezerwy na zobowiązania

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

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)

P a s y w a
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Warto ść ksi ęgowa 88 933 91 793 74 011
Średnia wa żona liczba akcji* 17 932 392 17 932 392 747 183
Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł) 4,96 5,12 99,05
Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji 18 199 433 17 932 392 747 183
Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł) 4,89 5,12 99,05

31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

1. Należności warunkowe
2. Zobowiązania warunkowe 49 710 49 710 38 550

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 49 710 49 710 38 550
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 49 710 49 710 38 550

POZYCJE  POZABILANSOWE 

* obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z 48 zł do 2 zł zostało zarejestrowane w KRS w dniu  2 
września 2004 roku.
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31.03.2005 31.03.2004

8 548 9 189

3 259 2 594
6 126 7 161
2 422 2 028

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia łów, w tym: (7 351) (7 298)
(2 385) (1 940)
(5 094) (5 578)
(2 257) (1 720)

1 197 1 891
- -

(2 110) (2 260)
(913) (369)

1 771
- -
- 22
1 749

(554) (2)
- (1)

(554) -
- (1)

(1 466) 400
795 730

- -
- -

298 222
219 173

- -
- -

497 508
(1 029) (447)

(449) (429)
- -
- -
- -

(580) (18)

- -

XIII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (IX+X-XI) (1 700) 683
XIV. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) - -

- -
- -

(1 700) 683
(1 712) (1 647)

(819) (307)
(893) (1 340)

-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) (3 412) (964)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
           a) część bieżąca
           b) część odroczona

     4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych

         1. Zyski nadzwyczajne
         2. Straty nadzwyczajne

     1. Odsetki, w tym:
         - dla jednostek powiązanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji
     3. Aktualizacja wartości inwestycji

     3. Zysk ze zbycia inwestycji
     4. Aktualizacja wartości inwestycji
     5. Inne
XI. Koszty finansowe

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
         - od jednostek powiązanych
     2. Odsetki, w tym:
         - od jednostek powiązanych

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
       3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalno ści 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 zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży

    - od jednostek powiązanych
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

   - od jednostek powiązanych

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materiałów, w 
tym:
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14 370 (9 756)
17 932 392 747 183

0,80 (13,06)
Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 199 433 747 183
Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 0,79 (13,06)

Średnia wa żona liczba akcji zwykłych 
Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł)

Zysk (strata) netto zanualizowany
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RACHUNEK   PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   31.03.2005 31.03.2004

A. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej - metoda po średnia 

I. Zysk (strata) netto (3 412) (964)
II. Korekty razem (137) 5 256

1. Zyski (straty) mniejszości - -

2. - -

3.  Amortyzacja, w tym: 689 704

(17) -

4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - (104)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 240 262
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej - 3
7. Zmiana stanu rezerw 40 (259)
8. Zmiana stanu zapasów 174 (243)
9. Zmiana stanu należności (2 946) (46)

10. 986 3 383

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146 1 556
12.  Inne korekty 551 -

III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) (3 549) 4 292
B. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej 
I.  Wpływy 1 357 174

1. - -

2. - -

3.  Z aktywów finansowych, w tym: 1 357 174
a) w jednostkach powiązanych 1 357 0

 - zbycie aktywów finansowych -
 - dywidendy i udziały w zyskach 1 157
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -
 - odsetki 200
 - inne wpływy z aktywów finansowych -

b) w pozostałych jednostkach - 174
 - zbycie aktywów finansowych - -
 - dywidendy i udziały w zyskach - -
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
 - odsetki - 174
 - inne wpływy z aktywów finansowych - -

4. Inne wpływy inwestycyjne - -
II. Wydatki (1 342) (68)

1. (1 209) (68)

2. - -
3.  Na aktywa finansowe, w tym: (133) 0
a) w jednostkach powiązanych (133) 0

 - nabycie aktywów finansowych (133) -
 -  udzielone pożyczki długoterminowe - -

b) w pozostałych jednostkach - -
 - nabycie aktywów finansowych - -
 -  udzielone pożyczki długoterminowe - -

4.  Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości - -
5. Inne wydatki inwestycyjne - -

 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów

 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności

 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych
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III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) 15 106
C. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej
I. Wpływy - -

1. - -

2. Kredyty i pożyczki - -
3.  Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
4.  Inne wpływy finansowe - -

II. Wydatki (1 032) (904)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -

3. - -

4. Spłaty kredytów i pożyczek (543) (448)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (40) (29)
8. Odsetki (449) (427)
9. Inne wydatki finansowe - -

III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II) (1 032) (904)
Przepływy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (4 566) 3 494
Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: (4 566) 3 494

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 28 636 24 962
Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 24 070 28 456

 - o ograniczonej możliwości dysponowania *) 6 333 7 768

*) ograniczenie możliwości dysponowania wynika z umowy zawartej pomiędzy Spółką a bankiem

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

Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
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31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004

I Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 93 452 74 526 82 665
-   korekty bilansu otwarcia - 449 -

Ia 93 452 74 975 82 665

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

a) zwiększenia (z tytułu:) - - -
- emisji akcji - - -
- inne - - -

b) zmniejszenia - - -
- umorzenia akcji - - -
- inne - - -

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 35 865 35 865 35 865
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz ątek  okresu - - -

2.1.  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -
a) zwiększenia - - -
b) zmniejszenia - - -

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - -
3.  Akcje własne na pocz ątek okresu - - -

3.1. Zmiany akcji własnych - - -
a) zwiększenia - - -
b) zmniejszenia - - -

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

4.1. Zmiany kapitału zapasowego (8 138) - -
a) zwiększenia (z tytułu:) - - -

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - -
 - z podziału zysku (ustawowo) - - -

- - -

- - -

 - pozostałe - - -
b) zmniejszenie (z tytułu:) (8 138) - -

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE WŁASNYM   

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

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 - kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem rozchodu 
środków trwałych
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5. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na pocz ątek okresu - - -
5.1. Zmiany kapitału rezerwowego z wyceny opcji 551 - -

a) zwiększenia (z tytułu:) 551 - -
    - wycena opcji 551 - -
    - pozostałe - - -

b) zmniejszenia (z tytułu:) - - -
    - zbycia środków trwałych - - -
    - odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe - - -
    - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych - - -
    - pozostałe - - -

5.2. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji na koniec okre su 551 - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu 9 392 9 392 9 392

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

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 28 267 9 392 9 392
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 10 077 (7 190) (7 190)

7.1.  Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 16 818 949 949
- korekty bilansu otwarcia 414 414

7.2. 16 818 1 363 1 363

a)  zwiększenia (z tytułu:)
 - podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu:) (18 875)
 - pokrycie straty z lat ubiegłych
 - zwiększenie kapitału zakładowego
 - zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych (18 875)

7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (2 057) 1 363 1 363
7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu (6 741) (8 139) (8 139)

- korekty bilansu otwarcia 35 35

7.5 (6 741) (8 104) (8 104)

a) zwiększenia (z tytułu:)
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu:) 8 139
- pokrycie straty z lat ubiegłych 8 139

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 398 (8 104) (8 104)
7.7  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (659) (6 741) (6 741)

8. Wynik netto (3 412) 16 818 (964)
a) zysk netto (3 412) 16 818 (964)
b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 88 933 91 793 74 011

III. 88 933 91 793 74 011
Kapitał własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

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

Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych
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Informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 200 5 roku 
kończący si ę 31 marca 2005 roku  

 
 
 

I. Podstawa sporz ądzenia i format sprawozda ń finansowych zamieszczonych w raporcie. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości  i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej   

oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 

r.) 

 

II. Zasady i metody rachunkowo ści, metody wyceny aktywów i pasywów na dzie ń 

bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. 

1. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 

spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane 

z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen 

nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są 

wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

Patenty, licencje    1 rok 

Oprogramowanie komputerów   5 lat 

Inne wartości niematerialne i prawne  5 lat 

2. Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego 

użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia tego prawa określoną w decyzji 

wydanej przez gminę w chwili jego nadania. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o 

odpisy z tytułu utraty wartości. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, 

opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2005 roku kończący się 31 marca 2005 roku 
 

 

 21

poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 

oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 

korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka 

trwałego. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Poszczególne składniki aktywów trwałych są 

ujęte osobno i amortyzowane w ciągu okresu ich ekonomicznej użyteczności. 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej (do 3,5 tysiąca złotych) odnoszone są 

jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych 

(jeśli wartość przekracza 1,0 tysiąc złotych) lub jako zużycie  materiałów (do 1,0 tysiąca złotych). 

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania 

środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. 

3. Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również 

materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich 

budowy i oddania do użytkowania. 

4. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 

Inwestycje w jednostkach zależnych, w jednostkach współzależnych, oraz w jednostkach 

stowarzyszonych są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę 

wartości. 

5. Leasing 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania 

lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony 

okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo 

całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, 

przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach Spółki jako środek trwały według wartości bieżącej 

minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są 

dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający 

uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty salda zobowiązania. Koszty finansowe 

ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  
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Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy 

z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. 

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 

ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

6. Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i 

ceny sprzedaży netto. 

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników majątkowych do ich aktualnego miejsca i stanu 

rozliczane są według ceny nabycia ustalonej na podstawie metody „średniej ważonej”.  

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich 

materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy 

normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku 

od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty 

związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.  

7. Należności krótko- i długoterminowe 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio 

do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, 

której dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

8. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Na dzień bilansowy środki pieniężne, kredyty bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa wyrażone 

w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego 

NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub 

kosztów finansowych. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 
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 31.03.2005 31.12.2004 31.03.2004 

USD 3,1518 2,9904 3,8813 

EUR 4,0837 4,0790 4,7455 

CAD 2,5980 2,4827 2,9777 

CHF 2,6341 2,6421 3,0409 

9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu 

zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.  

Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne  

i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmuje gotówkę w kasie oraz lokaty bankowe, bony skarbowe 

i obligacje o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako 

działalność lokacyjna. 

10. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

11. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są 

ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku 

wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji 

akcji własnych. 

12. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 

zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 

ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

13. Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 

Zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania, pracownicy mają prawo do odpraw 

emerytalnych/ rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę/ rentę. Spółka tworzy rezerwę na 

powyższe świadczenia w celu rozłożenia kosztów odpraw emerytalnych/ rentowych na cały okres 
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zatrudnienia pracowników w Spółce. Wypłaty z powyższego tytułu odpisywane są w koszty rachunku 

zysków i strat. Koszty z wyżej wymienionych świadczeń ustalane są metodą aktuarialnej wyceny 

proponowanych uprawnień jednostkowych.  

Pracownikom Spółki nie przysługuje prawo do nagród jubileuszowych. Z uwagi na nieistotność zmian 

rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w pierwszym kwartale 2005 roku Grupa nie 

ujęła w rachunku zysków i strat zmian rezerwy na wyżej wymienione tytuły. 

14. Kredyty bankowe i pożyczki  

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 

stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ 

pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych 

do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu 

przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

15. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio dotyczące budowy, przystosowania, montażu 

lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, 

przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te 

zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

16. Odroczony podatek dochodowy  

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 

wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 

aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 

wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 

aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych występujących również w jednostkach zależnych, będących spółkami komandytowymi, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy 

prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną 

odwróceniu. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych 

różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej 
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wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 

pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice, aktywa i straty.  

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych składnik 

aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej 

jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości wyżej wymienione różnice przejściowe 

ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie 

ujemnych różnic przejściowych.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 

bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie 

dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika 

aktywów z tytułu odroczonego podatku. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy 

składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 

podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, 

przychody i koszty z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego 

przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy 

się z przychodami i kosztami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. 

Spółka jest komandytariuszem w trzech spółkach zależnych tj. w Saturn Management Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka komandytowa, Energopep Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Jeziorna, Spółka komandytowa, oraz w Mercury Energia - 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe i Pośrednictwa Comax Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Spółka komandytowa. W związku z powyższym dla celów podatkowych Spółka 

łączy przychody i koszty spółek zależnych z własnymi przychodami i kosztami proporcjonalnie do 

posiadanego udziału. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie 

w wartości skompensowanej. 

17. Instrumenty finansowe  

Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według 

kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 

ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.  

Po początkowym ujęciu instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane 

są w następujący sposób: 
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- Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – są wyceniane według 

skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej. 

- Pożyczki udzielone i należności własne - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 

(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności 

o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w 

kwocie wymaganej zapłaty. 

- Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – są wyceniane według wartości godziwej, 

a zyski/straty z tytułu aktualizacji ich wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. 

- Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - są wyceniane według wartości godziwej, 

a zyski/straty z tytułu aktualizacji ich wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku 

ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy 

brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny 

rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.  

18. Utrata wartości aktywów  

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą 

utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli przesłanki takie istnieją, Spółka ustala szacowaną 

możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty 

wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 

Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. 

W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata ta pomniejsza w pierwszej 

wysokości wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków 

i strat bieżącego okresu.  

19. Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

 

19.1  Sprzedaż towarów i produktów 

 
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub 

uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Przychody z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy. 

 

19.2  Świadczenie usług 
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Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi 

pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić 

efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są 

rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 

 

19.3  Odsetki  

 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

 

19.4. Dywidendy 

 
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy 

organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy  

 

III. Informacje ogólne dotycz ące Spółki  i jej Grupy Kapitałowej 

 

Na dzień 31 marca 2005 roku Grupa Kapitałowa PEP  („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składała się z 

jednostki dominującej PEP S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) i 5 spółek zależnych i 2 spółek 

stowarzyszonych. Podstawowe dane dotyczące działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej nie zmieniły 

się w stosunku do danych prezentowanych w Raporcie rocznym SAR 2004 przekazanym do publicznej 

wiadomości w dniu 15 kwietnia 2005 roku. 

 

1. Zakres jednostek Grupy Kapitałowej obj ętych konsolidacj ą za I kwartał 2005 roku 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2005 roku objęte zostały PEP S.A. 

oraz 2 spółki zależne.  

Spółki nie objęte konsolidacją za I kwartał 2005 roku z uwagi na fakt, iż ich jednostkowe oraz łączne 

dane finansowe są nieistotne dla realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, to: 

Lp Nazwa i siedziba 
Udział jednostki dominującej 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 Dipol Sp. z o. o., 
Pruszcz Gdański,  
ul. Chrobrego 6 

 
50% 

5 MERCURY Energia –Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe i Pośrednictwa 
COMAX Sp. z o. o., Spółka 
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komandytowa 
Katowice,  
ul. Wandy 16 

50% 

6 Mars Management, s.r.o 
 

100 % 

 

2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpis ach aktualizuj ących 
warto ść składników aktywów 

 
Na dzień 31 marca 2004 roku rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

kształtowały się następująco: 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:     w tys.zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany w 1-ym 

kwartale 

Stan na 31.03.2005 

należności leasingowe 47 900 (453) 47 447 
wycena zobowiązań 2 420 (72) 2 348 
oszacowanie 
przychodów - 264 264 

wycena papierów 
wartościowych 44 (21) 23 

wycena pożyczki 12 7 19 
razem 50 376 (275) 50 101 
 

 

Aktywa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego:     w tys.zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany w 1-ym 

kwartale 

Stan na 31.03.2005 

aktywa leasingowane 49 868 (1 071) 48 797 
rezerwy 307 - 307 
środki trwałe 20 54 74 
wycena środków 
pieniężnych 163 (51) 112 
wycena należności 374 (115) 259 
zobowiązania 
krótkoterminowe 54 (10) 44 
inne 123 25 148 
razem 50 909 (1 168) 49 741 
 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie 

w wartości skompensowanej. 

Aktywa/ Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego:    w tys.zł 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany w 1-ym 

kwartale 

Stan na 31.03.2005 

Aktywa/ (Rezerwa)  z 
tytułu podatku 
odorocznego netto 533 (893) (360) 
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Tytuł Stan na 31.12.2004 Zmiany w 1-ym 
kwartale 

Stan na 31.03.2005 

Zmiana stanu odpisów 
na środki trwałe 

1 329 - 1 329 

Zmiana stanu odpisów 
na należności  

2 769 16 2 785 

Razem 4 098 16 4 114 
 

3. Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzeda ży produktów 
 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 
(struktura terytorialna) 

31.03.2004 31.03.2005 

Kraj, w tym: 16 821 19 245 

- od jednostek powiązanych   36 

Eksport - - 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 16 821 19 245 

- od jednostek powiązanych  36 

 

4. Zwięzły opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najwa żniejszych zdarze ń ich dotycz ących 

 

W okresie pierwszym kwartału kończącego się 31 marca 2005 roku Grupa Kapitałowa 

kontynuowała pracę nad dokończeniem dwóch nowych projektów. Prace nad projektami przebiegały 

zgodnie z założonymi terminami a planowane wydatki na rozwój nowych projektów nie były 

przekroczone. W pierwszym kwartale 2005 roku rozpoczęto wdrożenie projektu outsourcingu 

energetyki przemysłowej w Konstancinie Jeziornie, opisanego w prospekcie emisyjnym jako projekt C. 

 

5. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących 
znaczący wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

 

W pierwszym kwartale 2005 roku znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały przychody 

wynikające z podziału korzyści między Grupą a jednym z jej klientów, między innymi z tytułu obrotu 

energią po cenach preferowanych („energii ze źródeł odnawialnych”, „zielonej energii”). 

 

6. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści emitenta w 
prezentowanym okresie 

 

Grupa Kapitałowa PEP działa na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej. Główni klienci 

Grupy PEP zużywają ciepło i energię elektryczną dostarczaną przez Grupę do celów produkcyjnych 

w swoich zakładach przemysłowych. Odbiory ciepła i energii elektrycznej na potrzeby produkcyjne 

nie mają charakteru sezonowego. Jednakże nieznaczna część odbiorów ciepła jest zużywana do 

ogrzewania pomieszczeń. Dotyczy to zarówno odbiorców przemysłowych jak i komunalnych. Odbiory 

na potrzeby ogrzewania pomieszczeń charakteryzują się sezonowością polegającą na zwiększonych 



Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners S.A. 
Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2005 roku kończący się 31 marca 2005 roku 
 

 

 30

poborach w okresie 1 i 4 kwartału roku obrotowego. Sezonowość tych poborów nie ma jednak 

istotnego wpływu na wyniki generowane przez Grupę Kapitałową. 

 

7. Informacj ę dotycz ącą emisji, wykupu i spłaty dłu żnych i kapitałowych papierów 
warto ściowych;  

 

Grupa nie emituje dłużnych papierów wartościowych. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu 

jednostka dominująca w okresie 1 kwartału kończącego się 31 marca 2005 roku nie dokonała emisji 

dłużnych ani kapitałowych papierów wartościowych. 

 

8. Informacje dotycz ące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w 
przeliczeniu na jedn ą akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;  

 

Zarząd jednostki dominującej nie deklarował wypłaty dywidendy za rok 2004. Zgodnie z uchwałą 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku zysk jednostki 

dominującej za rok 2004 w kwocie 18 875 tysięcy złotych został przeznaczony na kapitał rezerwowy 

na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

 

9. Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieuj ętych w tym sprawozdaniu, a mog ących w znacz ący 
sposób wpłyn ąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;  

 

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym 

sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe jednostki 

dominującej oraz jej Grupy Kapitałowej. 

 

10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarcze j, w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek grupy 
kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restruktury zacji i zaniechania 
działalno ści;  

 

W okresie 1 kwartału kończącego się 31 marca 2005 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy 

Kapitałowej. 

 

11. Informacj ę dotycz ącą zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego.  

 

Nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych w stosunku do tych ujawnionych w raporcie 

rocznym SAR 2004 oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym SARS 2004 przekazanych w 

komunikatach w dniu 14 kwietnia 2005 roku. 

 

12. Stanowisko zarz ądu odno śnie do mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych; 
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Zarząd jednostki dominującej podtrzymuje prognozy opublikowane w komunikacie bieżącym nr 

4/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku. 

 

13. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie ń do nich (opcji) 
przez osoby zarz ądzające i nadzoruj ące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwarta lnego; 

 

W okresie I kwartału kończącego się 31 marca 2005 roku w jednostce dominującej istniał program 

opcyjny dla Zarządu oraz pracowników firmy.  Program opcyjny opisuje poniższa tabela: 

 

Beneficjenci 
programu 
opcyjnego 

Osoby zarządzające oraz nadzorujące Pracownicy spółki 

   
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 

Ilość opcji 
przyznanych 

203 420 121 996 

Cena emisyjna 
wykonania opcji – 
objęcia akcji z 
opcji PLN/ akcję 

2 PLN 2 PLN 

Sposób 
rozliczenia opcji 

Emisja akcji Emisja akcji 

Warunki 
wykonania praw z 
opcji 

- osoba zarządzająca jest członkiem 
Zarządu 
- osoba zarządzająca otrzymała od ZWZA 
absolutorium z wykonania obowiązków za 
odpowiedni rok obrotowy 
- średni kurs akcji za okres 6 miesięcy na 
dzień odpowiednio 30.09.2005/ 31.12.2005 
oraz  
30.09.2006/ 31.12.2006 wynosi co najmniej 
równowartość w złotych lub innym środku 
płatniczym obowiązującym w Polsce 1,74 
USD 

Przyznanie prawa w drodze 
Uchwały Zarządu po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady 
Nadzorczej. 

 

Estymowana wartość godziwa 1 opcji wynosi na dzień 31 marca 2005 roku 9,15 PLN. Wartość 

godziwa została wyznaczona w oparciu o szacunkową wartość Grupy kapitałowej na dzień 31 marca 

2005 roku. W związku z faktem, że do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółka nie posiada 

historii notowań swoich akcji na żadnym rynku, co powoduje, że zmienność wartości Grupy nie może 

być oszacowana w sposób rzetelny, ustalono wartość godziwą Grupy Kapitałowej w oparciu o 

szacunki Zarządu. Cena emisyjna akcji po jakiej będą obejmowane akcje emitowane z tytułu 

wykonania praw z opcji jest równa wartości nominalnej i wynosi 2 PLN za jedną akcję. 

 

Poniższa tabela prezentuje zmianę ilości opcji za okres 1 kwartału kończący się 31 marca 2005 roku. 

 

 Ilość opcji 
Ilość opcji na 
dzień 1 stycznia 

- 
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2005 roku 
Opcje przyznane 
w okresie 

325 416 

Opcje 
wykorzystane w 
okresie 

- 

Ilość opcji na 
dzień 31 marca 
2005 roku 

325 416 

 

Obciążenie rachunku zysków i strat za okres 1 kwartału kończącego się 31 marca 2005 roku wynosi 

551 tysięcy złotych. 

 

14. Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla 
post ępowania arbitra żowego lub organem administracji publicznej 

 

- Postępowanie sądowe przeciwko PEP z powództwa PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie 

o zapłatę kwoty 148.546,28 zł. wraz z odsetkami. Powództwo zostało wniesione w dniu 

24.10.2003 r. W dniu 10 listopada 2004 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym 

zobowiązał Spółkę do zapłaty spornej kwoty. W dniu 25 listopada 2004 r. Spółka wniosła 

apelację od tego wyroku, wnosząc o jego uchylenie i oddalenie powództwa względem Spółki, 

względnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

- Postępowanie z powództwa Zbigniewa Sobczyka w sprawie uznania wypowiedzenia umowy o 

pracę za bezskuteczne. Sąd pierwszej instancji oddalił to powództwo. Powód wniósł apelację od 

wyroku oddalającego powództwo.  

- W dniu 16 maja 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OWA nr 25/2002 wymierzył 

Spółce karę pieniężną za stosowanie taryfy bez przestrzegania obowiązku przedstawienia jej 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w wysokości 856 000 zł. W wyniku 

odwołania od tej decyzji wniesionej przez Spółkę, w dniu 25 czerwca 2003 r. Sąd Okręgowy w 

Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskarżoną decyzję w ten 

sposób, iż zmniejszył wysokość kary do 60 000 zł. W maju 2004 r. Sąd Najwyższy w wyniku 

kasacji wniesionej przez Prezesa URE uchylił wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 4 kwietnia 2005 

roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję URE i przekazał sprawę od ponownego 

rozpoznania. 

- W dniu 17 grudnia 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął z urzędu postępowanie 

administracyjne w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z ujawnieniem 

nieprawidłowości w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, polegających na tym, 

iż stosuje on ceny i taryfy bez przestrzegania obowiązku przedstawienia jej Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Kara pieniężna, wymierzana z tego tytułu przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego 
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przedsiębiorstwa z tytułu działalności koncesjonowanej, w ramach której zaistniały 

nieprawidłowości, w poprzednim roku podatkowym. Z reguły wysokość kar wymierzanych przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie przekracza kilku procent przychodu. 

- W listopadzie 2003 r. Spółka złożyła do Prezesa Urzędu 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 Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia 

powyższych taryf. W dniu 29 grudnia 2004 r. Spółka złożyła do Prezesa URE kolejny wniosek o 

zatwierdzenie taryfy dla ciepła dla EC Zakrzów i EZ Wizów. 

- Na podstawie wniosku Spółki z dnia 20 stycznia 2005 r. zostało wszczęte postępowanie przed 

Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. We wniosku Spółka wystąpiła o udzielenie koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji gazu.  


