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1. Cz  ogólna raportu 

1.1. Dane identyfikuj ce Spó k  

1.1.1. Nazwa Spó ki 
ENEA S.A. 

1.1.2. Siedziba Spó ki 
ul. Górecka 1 
60-201 Pozna  

1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze S dowym 
S d rejestrowy:  S d Rejonowy Pozna  - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego 
 

Data:  21 maja 2001 r.  
Numer rejestru: 
Kapita  zak adowy na koniec 
okresu sprawozdawczego: 

KRS 0000012483 
 
441.442.578,00 

 

1.1.4. Kierownik jednostki 
Funkcj  kierownika jednostki sprawuje Zarz d Spó ki. 

W sk ad Zarz du Spó ki na dzie  31 grudnia 2013 r. wchodzili: 
Krzysztof Zamasz – Prezes Zarz du 
Dalida Gepfert – Cz onek Zarz du ds. Finansowych 
Grzegorz Kinelski – Cz onek Zarz du ds. Handlowych 
Pawe  Orlof – Cz onek Zarz du ds. Korporacyjnych 

W dniu 11 stycznia 2013 r. Cz onek Zarz du ds. Wytwarzania – p. Krzysztof Zborowski 
z o y  rezygnacj  z funkcji Cz onka Zarz du. Rezygnacja z pe nienia ww. funkcji nast pi a 
z dniem z o enia o wiadczenia. 

W dniu 11 marca 2013 r. Rada Nadzorcza odwo a a dotychczasowych Cz onków Zarz du 
i powo a a ze skutkiem od dnia 11 marca 2013 r. Pana Krzysztofa Zamasza na stanowisko 
Prezesa Zarz du, Pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Cz onka Zarz du 
ds. Handlowych oraz Pana Paw a Orlofa na stanowisko Cz onka Zarz du ds. Korporacyjnych. 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza powo a a na stanowisko Cz onka Zarz du 
ds. Finansowych Pani  Dalid  Gepfert, która rozpocz a pe nienie funkcji od dnia 23 kwietnia 
2013 r.  
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1.2. Dane identyfikuj ce kluczowego bieg ego rewidenta i podmiot uprawniony 
do badania sprawozda  finansowych 

1.2.1. Dane identyfikuj ce kluczowego bieg ego rewidenta 
Imi  i nazwisko:  Majek Gajdzi ski 
Numer w rejestrze: 90061 

1.2.2. Dane identyfikuj ce podmiot uprawniony 
Firma:  KPMG Audyt Sp. z o.o.  
Adres siedziby: ul. Ch odna 51, 00-867 Warszawa  
Numer rejestru: KRS 0000104753  
S d rejestrowy: S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego 
 

Numer NIP: 526-10-24-841  

KPMG Audyt Sp. z o. o. jest wpisana na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  
finansowych, prowadzon  przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 458. 

1.3. Informacje o jednostkowym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok 
obrotowy 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ko cz cy si  31 grudnia 2012 r. zosta o 
zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. i uzyska o opini  bieg ego rewidenta bez zastrze e . 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 
24 kwietnia 2013 r., które postanowi o, e zysk za ubieg y rok obrotowy w kwocie 
522 680 000,00 z otych b dzie podzielony nast puj co: 

dywidenda  dla akcjonariuszy w wysoko ci 0,36 z  na jedn  akcj , tj. w kwocie 
158 919 328,08 z otych 

na kapita  rezerwowy pozosta  kwot  zysku netto za 2012 r. 
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta o z o one w S dzie Rejestrowym w dniu 
30 kwietnia 2013 r.  

1.4. Zakres prac i odpowiedzialno ci 
Niniejszy raport zosta  przygotowany dla Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzib  
w Poznaniu, ul. Górecka 1 i dotyczy jednostkowego sprawozdania finansowego, na które sk ada 
si  jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie  31 grudnia 2013 r., 
jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych ca kowitych dochodów, jednostkowe 
sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym oraz jednostkowe sprawozdanie z przep ywów 
pieni nych za rok obrotowy ko cz cy si  tego dnia oraz informacje dodatkowe zawieraj ce 
opis istotnych zasad rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce. 

Badana jednostka sporz dza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie 
z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej, które zosta y zatwierdzone 
przez Uni  Europejsk , na podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 10 sierpnia 2005 r. 
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Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umow  z dnia 
27 marca 2012 r. zawart  na podstawie uchwa y Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2011 r. 
odno nie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzili my stosownie do 
postanowie  rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 330 z pó niejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowo ci”), krajowych standardów rewizji 
finansowej wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów oraz Mi dzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej.  

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego zosta o przeprowadzone w Spó ce 
w okresie od 14 do 18 pa dziernika 2013 r., od 3 do 14 lutego 2014 r. oraz w dniu  
7 marca 2014 r. 

Zarz d Spó ki jest odpowiedzialny za prawid owo  ksi g rachunkowych, sporz dzenie 
i rzeteln  prezentacj  jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Mi dzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej, które zosta y zatwierdzone przez Uni  Europejsk  
i z innymi obowi zuj cymi przepisami prawa oraz sporz dzenie sprawozdania z dzia alno ci. 

Naszym zadaniem by o, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra enie opinii i sporz dzenie 
raportu uzupe niaj cego, odno nie tego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz 
prawid owo ci ksi g rachunkowych stanowi cych podstaw  jego sporz dzenia. 

Zarz d Spó ki z o y  w dniu wydania niniejszego raportu o wiadczenie o rzetelno ci i jasno ci 
za czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz niezaistnieniu zdarze  
nieujawnionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, wp ywaj cych w sposób 
znacz cy na dane wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok badany. 

W trakcie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Zarz d Spó ki z o y  wszystkie 
dane przez nas o wiadczenia, wyja nienia i informacje oraz udost pni  nam wszelkie 

dokumenty i informacje niezb dne do wydania opinii i przygotowania raportu.  

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zosta  w aden sposób ograniczony. Zakres i sposób 
przeprowadzonego badania wynika ze sporz dzonej przez nas dokumentacji roboczej, 
znajduj cej si  w siedzibie podmiotu uprawnionego. 

Kluczowy bieg y rewident oraz podmiot uprawniony spe niaj  wymóg niezale no ci od badanej 
Spó ki w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg ych rewidentach i ich 
samorz dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda  finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z pó niejszymi zmianami).  
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2. Analiza finansowa Spó ki 

2.1. Ogólna analiza jednostkowego sprawozdania finansowego 

2.1.1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
AKTYWA 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

z  '000 aktywów z  '000 aktywów
(dane 

przekszta cone)*
Aktywa trwa e

Rzeczowe aktywa trwa e 36 533 0,3 182 708 1,6
U ytkowanie wieczyste gruntów 1 562 0,0 1 437 0,0
Warto ci niematerialne 2 459 0,0 3 572 0,0
Nieruchomo ci inwestycyjne 16 910 0,1 17 455 0,2
Inwestycje w jednostkach zale nych i stowarzyszonych 8 951 213 69,0 8 820 100 75,9
Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 45 544 0,4 47 795 0,4
Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y - - 5 0,0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ci 1 674 223 12,9 596 450 5,1
Aktywa finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy 1 860 0,0 1 504 0,0

Aktywa trwa e razem 10 730 304 82,7 9 671 026 83,2

Aktywa obrotowe
Zapasy 117 449 0,9 120 160 1,0
Nale no ci z tytu u dostaw i us ug oraz pozosta e 978 529 7,5 951 598 8,2
Nale no ci z tytu u bie cego podatku dochodowego 1 341 0,0 4 750 0,0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ci 38 109 0,3 79 475 0,7
Aktywa finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy 296 339 2,3 422 173 3,6

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty 807 036 6,2 361 401 3,1
Aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda y 12 876 0,1 12 876 0,1

Aktywa obrotowe razem 2 251 679 17,3 1 952 433 16,8

SUMA AKTYWÓW 12 981 983 100,0 11 623 459 100,0

PASYWA 31.12.2013 % 31.12.2012 % 
z  '000 aktywów z  '000 aktywów

(dane 
przekszta cone)*

Kapita  w asny
Kapita  zak adowy 588 018 4,5 588 018 5,1
Kapita  z nadwy ki cen emisyjnych nad warto ci  nominaln 4 627 673 35,7 4 627 673 39,8
Kapital zwi zany z p atno ciami w formie akcji 1 144 336 8,8 1 144 336 9,9
Kapita  rezerwowy 1 569 385 12,1 1 205 625 10,4
Zyski zatrzymane 3 226 006 24,9 2 907 999 25,0

Kapita  w asny razem 11 155 418 85,9 10 473 651 90,1

Zobowi zania
Kredyty, po yczki i d u ne papiery warto ciowe 777 130 6,0 - -
Zobowiazania z tytu u leasingu finansowego 103 0,0 7 289 0,1
Rozliczenie dochodu z tytu u dotacji i op at przy czeniowych - - 29 909 0,3
Zobowi zania z tytu u wiadcze  pracowniczych 61 682 0,5 87 810 0,8
Rezerwy na zobowi zania i inne obci enia 13 333 0,1 17 084 0,2

Zobowi zania d ugoterminowe razem 852 248 6,6 142 092 1,2

Zobowiazania z tytu u dostaw i us ug oraz pozosta e 645 479 5,0 712 626 6,1
Zobowi zania z tytu u leasingu finansowego 1 052 0,0 3 405 0,0
Rozliczenie dochodu z tytu u dotacji i op at przy czeniowych - - 2 344 0,0
Zobowi zania z tytu u wiadcze  pracowniczych 24 118 0,2 16 776 0,1
Zobowi zania z tytu u ekwiwalentu prawa do nieodp atnego nabycia akcji 292 0,0 306 0,0
Rezerwy na zobowi zania i inne obci enia 303 376 2,3 272 259 2,3

Zobowi zania krótkoterminowe razem 974 317 7,5 1 007 716 8,7

SUMA PASYWÓW 12 981 983 100,0 11 623 459 100,0

 
* Przekszta cenie danych za okres porównawczy zosta o przedstawione w nocie 3 jednostkowego sprawozdania 
finansowego 
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2.1.2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych ca kowitych dochodów  

1.01.2013 - 
31.12.2013

1.01.2012 - 
31.12.2012

z  '000 z  '000
(dane 

przekszta cone)*
SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzeda y netto
Przychody ze sprzeda y 5 155 991 104,1 5 953 337 103,4
Podatek akcyzowy (204 217) 4,1 (193 998) 3,4

4 951 774 100,0 5 759 339 100,0

Pozosta e przychody operacyjne 59 331 1,2 11 344 0,2
Amortyzacja (17 873) 0,4 (16 878) 0,3
Koszty wiadcze  pracowniczych (52 215) 1,1 (64 324) 1,1
Zu ycie materia ów i surowców oraz warto  sprzedanych towarów (3 702) 0,1 (4 199) 0,1
Zakup energii na potrzeby sprzeda y (2 995 827) 60,5 (3 727 174) 64,7
Us ugi przesy owe (1 518 682) 30,7 (1 595 649) 27,7
Inne us ugi obce (175 312) 3,5 (197 601) 3,4
Podatki i op aty (9 333) 0,2 (8 486) 0,2
Zysk/(strata) na sprzeda y i likwidacji rzeczowych aktywów trwa ych (495) 0,0 1 786 0,0
Odpis z tytu u utraty warto ci rzeczowych aktywów trwa ych (11 363) 0,2 - -
Pozosta e koszty operacyjne (15 947) 0,3 (42 838) 0,7

(4 741 418) 96,9 (5 644 019) 98,3
Zysk operacyjny 210 356 4,3 115 320 2,0

Koszty finansowe (21 293) 0,4 (37 719) 0,7
Przychody finansowe 92 720 1,9 99 583 1,7
Przychody z tytu u dywidend 605 676 12,2 362 091 6,3

Zysk przed opodatkowaniem 887 459 17,9 539 275 9,4

Podatek dochodowy (53 994) 1,1 (34 138) 0,6

Zysk netto okresu sprawozdawczego 833 465 16,8 505 137 8,8

INNE CA KOWITE DOCHODY

Inne ca kowite dochody podlegaj ce przeklasyfikowaniu do zysków i strat
Zmiana netto warto ci godziwej aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y 
przeklasyfikowana do zysków i strat - - (12 245) 0,2
Podatek dochodowy - - 256 0,0

Inne ca kowite dochody nie podlegaj ce przeklasyfikowaniu do zysków i strat
Zyski/(straty) aktuarialne z tytu u programu okre lonych wiadcze 8 915 0,2 (8 349) 0,1
Podatek dochodowy (1 694) 0,0 1 586 0,0

Inne ca kowite dochody netto za rok obrotowy 7 221 0,1 (18 752) 0,3

Ca kowite dochody ogó em za rok obrotowy 840 686 17,0 486 385 8,4

% 
przychodów 
ze sprzeda y

% 
przychodów 
ze sprzeda y

 
* Przekszta cenie danych za okres porównawczy zosta o przedstawione w nocie 3 jednostkowego sprawozdania finansowego 
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2.2. Wybrane wska niki finansowe 

2013 2012 2011

1.   Rentowno  sprzeda y netto

zysk netto za rok obrotowy x 100% 16,8% 8,8%  6,3%
przychody ze sprzeda y  

2.   Rentowno  kapita u w asnego

zysk netto za rok obrotowy x 100%             8,1% 5,1% 3,6%
kapita  w asny - zysk netto za rok obrotowy

3.   Szybko  obrotu nale no ci
redni stan nale no ci z tytu u dostaw i us ug brutto x  365 dni 51 dni 43 dni 42 dni

przychody ze sprzeda y

4.   Stopa zad u enia

zobowi zania x 100% 14,1% 9,9% 9,3%
suma pasywów

5.   Wska nik p ynno ci  
aktywa obrotowe 2,3 1,9 2,5
zobowi zania krótkoterminowe

 

Przychody ze sprzeda y obejmuj  przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów. 
redni stan nale no ci z tytu u dostaw i us ug brutto stanowi redni  arytmetyczn  nale no ci z 

tytu u dostaw i us ug z pocz tku i ko ca okresu sprawozdawczego, bez uwzgl dnienia odpisów 
aktualizuj cych ich warto . 

 




