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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  
  
 
 

   Stan na dzień 

  Nota 30.06.2013 31.12.2012  

AKTYWA      

Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 7 183 725 182 708 
Użytkowanie wieczyste gruntów  1 573 1 437 
Wartości niematerialne 8 3 254 3 572 
Nieruchomości inwestycyjne  17 185 17 455 
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych 9 8 819 871 8 820 100 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 23 584 42 109 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  20 5 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  547 214 596 450 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  1 808 1 504 

   9 598 234 9 665 340 

Aktywa obrotowe    
Zapasy  23 007 120 160 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  1 401 296 981 525 
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  - 4 750 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  93 166 79 475 
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy 14 418 280 422 173 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 375 230 361 401 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 10 12 876 12 876 

   2 323 855 1 982 360 

RAZEM AKTYWA 
 

11 922 089 11 647 700 
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   Stan na dzień 

PASYWA 
Nota 30.06.2013 31.12.2012 

KAPITAŁ WŁASNY    
Kapitał zakładowy  588 018  588 018  
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną  4 627 673  4 627 673  
Kapitał związany z płatnościami w formie akcji  1 144 336  1 144 336 
Kapitał rezerwowy  1 569 385 1 205 625 
Zyski zatrzymane  2 935 611 2 932 240 

Razem kapitał własny  10 865 023 10 497 892 

     

ZOBOWI ĄZANIA    

Zobowiązania długoterminowe    
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  7 301 7 289 
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych  29 245 29 909 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  86 094 87 810 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 17 14 705 17 084 

   137 345 142 092 

Zobowiązania krótkoterminowe    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 
700 982 712 626 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  3 369 3 405 
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych  2 226 2 344 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  4 389 -  
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  16 438 16 776 
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego 
nabycia akcji 

 
294 306 

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 17 192 023 272 259 

   919 721 1 007 716 

Razem zobowiązania  1 057 066 1 149 808 

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWI ĄZANIA  11 922 089 11 647 700 
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Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów 
 
 

 
 

   Za okres  

 

 
6 miesięcy 

zakończonych 
30.06.2013 

3 miesiące 
zakończone 
30.06.2013 

6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012 (dane 
przekształcone)* 

3 miesiące 
zakończone 

30.06.2012 (dane 
przekształcone)* 

Przychody ze sprzedaży   2 639 601 1 250 254 3 071 588 1 404 183 

Podatek akcyzowy  (102 724) (47 581) (105 776) (53 782) 

Przychody ze sprzedaży netto  2 536 877 1 202 673 2 965 812 1 350 401 

Pozostałe przychody operacyjne  31 252 3 760 6 414 713 

Amortyzacja   (8 714) (4 405) (8 169) (4 031) 

Koszty świadczeń pracowniczych 
 

(29 495) (14 751) (29 559) (14 246) 
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość 
sprzedanych towarów  

 
(1 875) (975) (2 093) (877) 

Zakup energii na potrzeby sprzedaży  (1 451 205) (712 666) (1 930 972) (850 621) 

Usługi przesyłowe i dystrybucyjne  (784 360) (368 929) (826 528) (379 122) 

Inne usługi obce 
 

(86 116) (41 047) (107 006) (52 199) 

Podatki i opłaty  (5 324) (2 050) (4 905) (1 648) 
Zysk/ (Strata) na sprzedaży i likwidacji 
rzeczowych aktywów trwałych  

 
 (35) (25) 2 193 3 

Pozostałe koszty operacyjne  
 

(30 812) (6 373) (24 845) (10 768) 

Zysk operacyjny  170 193 55 212 40 342 37 605 
Koszty finansowe  (2 415) (1 398) (20 328) (16 375) 
Przychody finansowe  34 921 13 245 60 551 23 793 
Przychody z tytułu dywidend  361 820 361 820 200 937 200 937 

Zysk przed opodatkowaniem  564 519 428 879 281 502 245 960 
Podatek dochodowy   (39 310) (13 408) (16 729) (4 112) 

Zysk netto okresu sprawozdawczego  525 209 415 471 264 773 241 848 

 

 
Inne całkowite dochody:       

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat       

    - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do 
zysków lub strat 

 

- 

 

- (838) (144) 
    - podatek dochodowy  -  - 159 1 

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub 
strat 

 

 

 

 

  

    - zyski/(straty) aktuarialne netto z tytułu programu 
określonych świadczeń 

 

1 038 

 

1 038 (4 245) (4 245) 
    - podatek dochodowy  (197)  (197) 807 807 

Inne całkowite dochody netto  841  841 (4 117) (3 581) 
Całkowity dochód ogółem  526 050  416 312 260 656 238 267 
 
 
Zysk przypadający na akcjonariuszy spółki 525 209 415 471 264 773 241 848 
Średnioważona liczba akcji zwykłych 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578 

Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 1,19 0,94 0,60 0,55 
Zysk rozwodniony na akcję ( w zł na jedną akcję) 1,19 0,94 0,60 0,55 
 
* Przekształcenie danych zostało przedstawione w nocie nr 4 niniejszego skróconego śródrocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego 
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Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

             

                                                                     

 
 
 

Nota 

Kapitał 
zakładowy 
(wartość 

nominalna) 

Przeszacowa- 
nie kapitału 

zakładowego 

Kapitał 
zakładowy 

razem 

Kapitał z 
nadwyżki ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną akcji 

Kapitał 
związany z 

płatnościami 
w formie 

akcji 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

  
  Stan na 01.01.2013  441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  1 205 625 2 932 240 10 497 892   

 Zysk netto 
 

      525 209 525 209  

  Inne całkowite dochody 
 

      841 841   

 
Całkowite dochody netto 
rozpoznane w okresie 

 

      526 050 526 050  

  Podział zysku netto 
 

      363 760 (363 760) -    

  Dywidendy 
 

18       (158 919) (158 919)   

  Stan na 30.06.2013  441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  1 569 385 2 935 611 10 865 023   

                       
 

              

                                                                     

 
 
 

Nota 

Kapitał 
zakładowy 
(wartość 

nominalna) 

Przeszacowa- 
nie kapitału 

zakładowego 

Kapitał 
zakładowy 

razem 

Kapitał z 
nadwyżki ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną akcji 

Kapitał 
związany z 

płatnościami 
w formie 

akcji 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

  
  Stan na 01.01.2012  441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  11 989 1 062 349 2 771 491 10 205 856   

 Zysk netto 
 

       264 773 264 773  

 Inne całkowite dochody 
 

     (679)  (3 438) (4 117)  

 
Całkowite dochody netto 
rozpoznane w okresie 

 

     
(679)  261 335 260 656 

 

  Podział zysku netto 
 

       143 276 (143 276) -    

  Dywidendy 
 

18        (211 892) (211 892)   

  Stan na 30.06.2012  441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  11 310 1 205 625 2 677 658 10 254 620   
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Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

    
 

Nota 
6 miesięcy 

zakończonych 
30.06.2013 

6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012 (dane 
przekształcone)* 

  

  
  

  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej     
  Zysk netto okresu sprawozdawczego  525 209 264 773   
  Korekty:        

  
        Podatek dochodowy w sprawozdaniu zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów 

 
39 310 16 729 

  
          Amortyzacja  8 714 8 169   
         (Zysk) / Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych  35 (2 193)  
          (Zysk) / Strata na sprzedaży aktywów finansowych  13 055 (7 768)   
          Przychody z tytułu odsetek  (47 976) (50 292)   
          Przychody z tytułu dywidend  (361 820) (200 937)   
          Koszty z tytułu odsetek   2 415 5 361   

          Strata z wyceny instrumentów finansowych   - 5 756   

         Inne koszty finansowe   - 6 720  
     (346 267) (218 455)   
         

  Podatek dochodowy zapłacony   (11 843) 3 458   
  Odsetki otrzymane  33 892 29 934   
  Odsetki zapłacone  (771) (4 016)   
         

  Zmiany stanu kapitału obrotowego        
        Zapasy  97 153  (24 952)  
         Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  (57 715) (120 196)   
         Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  (167 603) (47 826)   
         Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   (1 016)  (1 502)   
         Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych  (1 113) (1 096)   

  
       Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa  
       do nieodpłatnego nabycia akcji 

 
(12) (188)   

         Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia  (82 615) (20 135)   
     (212 921) (215 895)   
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (12 701) (140 201)   
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej        
  Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych  (12 116) (14 153)   
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych  26 2 331   
  Wpływ ze zbycia aktywów finansowych  40 501 269 087   
 Nabycie aktywów finansowych  - (349 983)  

  Nabycie jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 9 - (55 875)   
  Dywidendy otrzymane   -  142 213   
  Inne wydatki z działalności inwestycyjnej  (429) -   
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  27 982 (6 380)   
         

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej      
 Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego  (1 452) (1 479)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (1 452) (1 479)    
         

 

  Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 13 829 (148 060)  

  Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  361 401 707 610   

  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 375 230 559 550  

 
* Przekształcenie danych zostało przedstawione w nocie nr 4 niniejszego skróconego śródrocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego 
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Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego  
 

1. Informacje ogólne o ENEA S.A.  
 

Nazwa (firma): ENEA Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 

Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy w Poznaniu  KRS 0000012483 

Numer telefonu: (+48 61) 884 55 44 

Numer faksu: (+48 61) 884 59 597 

E-mail: enea@enea.pl 

Strona internetowa: www.enea.pl 

Numer klasyfikacji statystycznej (REGON): 630139960 

Numer klasyfikacji podatkowej (NIP): 777-00-20-640 

 

ENEA S.A, działając pod nazwą Energetyka Poznańska S.A, została wpisana w dniu 21 maja 2001 roku do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000012483. 

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. struktura akcjonariuszy ENEA S.A. przedstawia się następująco: Skarb Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada 51,51% akcji, Vattenfall AB 18,67%, pozostali akcjonariusze 29,82%. 

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. statutowy kapitał zakładowy ENEA S.A. był równy 441 443 tys. zł (588 018 tys. zł 

po przekształceniu na MSSF UE z uwzględnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzielił się na 441 442 578 

akcji.  

 

Głównym przedmiotem działalności ENEA S.A. („ENEA” „Spółka”) jest obrót energią elektryczną. 

 

 ENEA S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ENEA („Grupa”), w skład której na dzień 30 czerwca 

2013 r. wchodzi 15 spółek zależnych, 7 spółek pośrednio zależnych i 1 spółka stowarzyszona. 

Spółka sporządziła skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA na 

dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe 

sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie z tym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym rocznym sprawozdaniem finansowym ENEA S.A. 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez ENEA S.A. 
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2. Oświadczenie zgodności 
 
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami 

Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

zatwierdzonego przez Unię Europejską i zostało zatwierdzone przez Zarząd ENEA S.A. 

 

Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania standardów i interpretacji, jak również 

metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego ENEA S.A. zgodnie z MSSF UE na dzień 30 czerwca 2013 r. Przedstawione zestawienia 

i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe 

sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

 

3. Stosowane zasady rachunkowości 
 
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem 

zasad rachunkowości spójnych z zasadami zastosowanymi przy sporządzeniu ostatniego rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., za wyjątkiem zmian 

w standardach i interpretacjach zatwierdzonych przez UE, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się po1 stycznia 2013 r. Za wyjątkiem dodatkowych ujawnień wynikających z MSSF 13 

Wycena wartości godziwej pozostałe zmiany nie miały istotnego wpływu na sporządzenie niniejszego 

skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  

 

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą prezentowanego skróconego śródrocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich (tys. zł), o ile nie jest to wskazane inaczej.  

 

4. Zmiany zasad rachunkowości i prezentacja danych finansowych 
 

W związku z zastosowanymi przez Spółkę w 2012 r. zmianami zasad rachunkowości, zaprezentowane 

w niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze 

pochodzące ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2012 r. zostały odpowiednio przekształcone w celu zachowania porównywalności. 

a) Zastosowanie zmian do MSR 19 Świadczenia pracownicze 

Spółka zdecydowała się w 2012 r. skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania zmian do MSR 19, 

które weszły w życie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r., zgodnie z którymi zyski i straty 

aktuarialne związane z wyceną zobowiązań netto wynikających z programów określonych świadczeń ujmowane 

są w innych całkowitych dochodach. 
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b) Zmiana prezentacji świadectw pochodzenia energii 

Począwszy od 2012 r. świadectwa pochodzenia energii prezentowane są w pozycji zapasów bez kompensowania 

z rezerwą na umorzenie świadectw pochodzenia. Do 2011 r. wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

rezerwa podlegała kompensacie z posiadanymi przez Spółkę na dany dzień sprawozdawczy świadectwami 

pochodzenia energii. 

c) Inne korekty prezentacyjne 

Spółka dokonała również zmiany prezentacyjnej w zakresie łącznego prezentowania rezerwy na świadectwa 

pochodzenia oraz rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia. 

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów     

  

6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012 
Dane zatwierdzone 

(a) 

6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012 
Dane przekształcone 

Przychody ze sprzedaży 3 071 588   3 071 588 
Podatek akcyzowy (105 776)   (105 776) 
Przychody ze sprzedaży netto 2 965 812   2 965 812 
Pozostałe przychody operacyjne 6 414   6 414 
Amortyzacja  (8 169)   (8 169) 
Koszty świadczeń pracowniczych (33 804) 4 245 (29 559) 
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów (2 093)   (2 093) 
Zakup energii na potrzeby sprzedaży (1 930 972)   (1 930 972) 
Usługi przesyłowe i dystrybucyjne (826 528)   (826 528) 
Inne usługi obce (107 006)   (107 006) 
Podatki i opłaty (4 905)   (4 905) 
Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 2 193   2 193 
Pozostałe koszty operacyjne (24 845)   (24 845) 
Zysk operacyjny 36 097 4 245 40 342 
Koszty finansowe (20 328)   (20 328) 
Przychody finansowe 60 551   60 551 
Przychody z tytułu dywidend 200 937    200 937 
        
Zysk przed opodatkowaniem  277 257 4 245  281 502 
Podatek dochodowy (15 922) (807) (16 729) 
Zysk netto okresu sprawozdawczego  261 335 3 438  264 773 
    

    

Inne całkowite dochody       

Podlegające przeklasyfikowaniu do rachunku zysków i strat       

   - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży przeklasyfikowana do rachunku zysków i strat  

 -  (838) (838) 

   - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży                             (838)  838  - 
   - podatek dochodowy  159   159 
Νiepodlegające przeklasyfikowaniu do rachunku zysków i strat       

   - zyski/(straty) aktuarialne netto z tytułu programu określonych 
świadczeń  - 

          
(4 245)  (4 245) 

   - podatek dochodowy  -             807 807 

Inne całkowite dochody netto (679) 
           

(3 438)  (4 117) 
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy  260 656                  -    260 656 
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3 miesiące zakończone 
30.06.2012 

Dane zatwierdzone 
 

(a) 
3 miesiące zakończone 

30.06.2012 
Dane przekształcone 

Przychody ze sprzedaży 1 404 183 
 

1 404 183 
Podatek akcyzowy (53 782) 

 
(53 782) 

Przychody ze sprzedaży netto 1 350 401 
 

1 350 401 
Pozostałe przychody operacyjne 713 

 
713 

Amortyzacja  (4 031) 
 

(4 031) 

Koszty świadczeń pracowniczych (18 491) 4 245 (14 246) 
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów (877) 

 
(877) 

Zakup energii na potrzeby sprzedaży (850 621) 
 

(850 621) 
Usługi przesyłowe (379 122) 

 
(379 122) 

Inne usługi obce (52 199) 
 

(52 199) 
Podatki i opłaty (1 648) 

 
(1 648) 

Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów 
trwałych 

3 
 

3 

Pozostałe koszty operacyjne (10 768) 
 

(10 768) 
Zysk operacyjny 33 360 4 245 37 605 
Koszty finansowe (16 375) 

 
(16 375) 

Przychody finansowe 23 793 
 

23 793 

Przychody z tytułu dywidend 200 937 
 

200 937 

Zysk przed opodatkowaniem 241 715 4 245 245 960 
Podatek dochodowy (3 305) (807) (4 112) 

Zysk netto okresu sprawozdawczego 238 410 3 438 241 848 
  

   
Inne całkowite dochody    
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat    
   - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych  
        do sprzedaży przeklasyfikowana do zysków lub strat  

- (144) (144) 

   - zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych  
        do sprzedaży 

(144) 144 - 

   - podatek dochodowy  1 
 

1 

Νiepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat    
   - zyski/(straty) aktuarialne netto z tytułu programu  
        określonych świadczeń  

- (4 245) (4 245) 

   - podatek dochodowy  - 807 807 

Inne całkowite dochody netto (143) (3 438) (3 581) 
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy 238 267 - 238 267 
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Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

    

6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012  
Dane  

zatwierdzone 

(a) (b) (c) 6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012  
Dane 

przekształcone 

 

        
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej       
  Zysk netto okresu sprawozdawczego 261 335 3 438   264 773  

  Korekty:         

          Podatek dochodowy w zyskach i stratach 15 922 807   16 729  

          Amortyzacja 8 169    8 169  

 
        (Zysk) / Strata na sprzedaży i likwidacji   
        rzeczowych aktywów         trwałych 

(2 193) 
 

  (2 193) 
 

  
        (Zysk) / strata na sprzedaży aktywów  
        finansowych 

(7 768) 
 

  (7 768) 
 

          Przychody z tytułu odsetek (50 292)    (50 292)  

         Przychody z tytułu dywidend (200 937)    (200 937)  

          Koszty z tytułu odsetek  5 361    5 361  

 
        (Zyski) / straty z wyceny instrumentów  
        finansowych 

5 756 
 

  5 756 
 

         Inne koszty finansowe 6 720    6 720  

    (219 262) 807   (218 455)  

  Podatek dochodowy zapłacony 3 458    3 458  

  Odsetki otrzymane 29 934    29 934  

  Odsetki zapłacone (4 016)    (4 016)  
          

  Zmiany stanu kapitału obrotowego         

        Zapasy -   (24 952) -  (24 952)  

  
       Należności z tytułu dostaw i usług oraz    
       pozostałe 

(120 196) 
 

  (120 196) 
 

  
       Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz    
       pozostałe zobowiązania 

 (47 826) 
 

   (47 826) 
 

         Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 743 (4 245)   (1 502)  

  
       Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat  
       przyłączeniowych 

(1 096) 
 

  (1 096) 
 

        Rezerwa na świadectwa pochodzenia (41 964)  24 952 17 012 -  

  
       Zobowiązań z tytułu ekwiwalentu prawa  
       do nieodpłatnego nabycia akcji (188) 

 
  (188) 

 

  
       Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne  
       obciążenia 

(3 123) 
 

 (17012) (20 135) 
 

    (211 650) (4 245) - - (215 895)  

  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

(140 201) 
- 

- - (140 201) 
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6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012  
Dane  

zatwierdzone 

(a) (b) (c) 6 miesięcy 
zakończonych 

30.06.2012  
Dane 

przekształcone 

 

        
  
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej         

  
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów 
trwałych 

(14 153) 
 

  (14 153) 
 

  
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych 
aktywów trwałych 

2 331 
 

  2 331 
 

  Wpływ ze zbycia aktywów finansowych  269 087     269 087  

 Nabycie aktywów finansowych (349 983)    (349 983)  

  
Nabycie jednostek zależnych, stowarzyszonych 
i współkontrolowanych (55 875) 

 
  (55 875) 

 

  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (6 380) - - - (6 380) 

 

          

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej       

 
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu 
finansowego 

(1 479) 
 

  (1 479) 
 

  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(1 479) - - - (1 479) 
 

          
 

  
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków 
pieniężnych 

(148 060) - - 
- 

(148 060) 
 

  
Stan środków pieniężnych na początek okresu 
sprawozdawczego 

707 610 
-  - 

- 
 707 610 

  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 
sprawozdawczego 

559 550 
- - - 559 550 

 
 
 
 
5. Ważne oszacowania i założenia 
 

Sporządzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga 

od Zarządu przyjęcia pewnych założeń i dokonania szacunków, które wpływają na przyjęte zasady 

rachunkowości oraz na wielkości wykazane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym oraz w notach do tego sprawozdania. Założenia i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu 

na temat bieżących i przyszłych zdarzeń i działań. Rzeczywiste wyniki mogą się jednak różnić 

od przewidywanych. Szacunki przyjęte do sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego są spójne z szacunkami przyjętymi przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego 

za ostatni rok obrotowy. Wartości szacunkowe podawane w poprzednich latach obrotowych nie wywierają 

istotnego wpływu na bieżący okres śródroczny. 
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6. Skład Grupy Kapitałowej – wykaz jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 
  

Lp Nazwa i adres spółki  

Udział ENEA S.A. 
w całkowitej liczbie  

głosów w % 
30.06.2013 

Udział ENEA S.A. 
w całkowitej liczbie  

głosów w % 
31.12.2012 

1. 
ENERGOMIAR Sp. z o.o.  
Poznań, ul Strzeszyńska 58 

100 100 

2. 
BHU S.A. 
Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

92,62 92,62 

3. 
ENEA Centrum S.A. 
Poznań, ul. Górecka 1 

100 100 

4. 
Hotel „EDISON” Sp. z o.o. 
Baranowo k/Poznania  

100 100 

5. 
Energetyka Poznańska Zakład Transportu Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

100 100 

6. 
Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych  
Energobud Leszno Sp. z o.o.  
Lipno, Gronówko 30  

100 100 

7. 
ENERGO-TOUR Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Marcinkowskiego 27  

99,92 99,92 

8. 
ENEOS Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

100 100 

9. 
ENTUR Sp. z o.o. w likwidacji 
Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7   

100**** 100 

10. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Uzdrowiskowe 
ENERGETYK Sp. z o.o.  
Inowrocław, ul. Wilkońskiego 2 

99,94 99,94 

11. 
Elektrownie Wodne Sp. z o.o.  
Samociążek, 86-010 Koronowo 

100* 99,996* 

12. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
Oborniki, ul. Wybudowanie 56 

96,85* 93,99* 

13. 
„IT SERWIS” Sp. z o.o.  
Zielona Góra, ul. Zacisze 28 

100 100 

14. 
ENEA Operator Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

100 100 

15. 
ENEA Wytwarzanie S.A. 
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 

100 100 

16. 
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  
64-920 Piła, ul. Kaczorska 20 

65,03* 65,03* 

17. 
Elektrociepłownia Białystok S.A. 
Białystok, ul. Gen. Andersa 3 

99,996* 99,996* 

18. 
DOBITT Energia Sp. z o.o. 
Gorzesław 8, 56-420 Bierutów 

100* 100* 

19. 
Annacond Enterprises Sp. z o.o. 
Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego ¼ 

61 61 

20. 
Windfarm Polska Sp z o.o. 
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 

100* 100* 

21. 
ENEA Trading Sp. z o.o. 
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 

100 100 

22. 
” Ecebe” Sp. z o.o. 
Augustów, ul. Wojciech 8 

99,996** 99,996** 

23. 
Energo-Invest-Broker S.A. 
Toruń, ul. Jęczmienna 21 

38,46*** 30,3*** 

 
* - spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Wytwarzanie S.A. 
** - spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Elektrociepłownia Białystok S.A. 
*** - spółka stowarzyszona ENEA Wytwarzanie S.A.  
**** - dnia 27 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENTUR Sp. z o.o. z siedzibą  
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w Szczecinie podjęło uchwałę nr 3 o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. 
 
W dniu 16 lipca 2013 r. w KRS zmieniono nazwę spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 

Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. na Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. 

  
7. Rzeczowe aktywa trwałe  
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. Spółka dokonała nabycia rzeczowych aktywów trwałych 

na łączną kwotę 8 794 tys. zł (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 r. odpowiednio: 

26 190 tys. zł). 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. Spółka dokonała sprzedaży i likwidacji rzeczowych 

aktywów trwałych w łącznej wartości netto 54 tys. zł (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

odpowiednio: 2 096 tys. zł).  

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. łączny odpis aktualizujący wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych 

wyniósł 1 592 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2012 r. było to odpowiednio: 1 592 tys. zł).  

 

8. Wartości niematerialne 
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. Spółka nie dokonała wydatków na nabycie wartości 

niematerialnych (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 r. odpowiednio: 0 tys. zł). 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. nastąpiło przeniesienie wartości niematerialnych  

ze środków trwałych w budowie w wysokości 332 tys. zł (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 

2012 r. odpowiednio: 1 607 tys. zł). 

 

9. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 
 
  30.06.2013 31.12.2012 
   
Stan na początek okresu 8 820 100 8 522 698 
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość 
brutto) - (2 309) 
Nabycie inwestycji  -  187 813 
Pozostałe zmiany - 122 202 
Odpis aktualizujący (229) (10 304) 
Stan na koniec okresu 8 819 871 8 820 100 
   
Odpis aktualizujący   
Stan na początek okresu 29 874 19 570 
Utworzony 229 10 304 
Stan na koniec okresu 30 103 29 874 
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10. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 
 
  30.06.2013 31.12.2012 
Stan na początek okresu 12 876 17 818 
Przeniesienie z inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych  
i współkontrolowanych - 2 309 
Sprzedaż inwestycji - (7 251) 
Stan na koniec okresu 12 876  12 876 

 
 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. nie wystąpiły zmiany w aktywach trwałych 

przeznaczonych do sprzedaży. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. udziały w spółce Hotel „Edison” Sp. z o.o. prezentowane są jako aktywa trwałe 

przeznaczone do sprzedaży. Dnia 15 marca 2013 r. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o sprzedaży 

hotelu, jednakże w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Memorandum Informacyjne pobrały dwie 

firmy. Dnia 24 kwietnia 2013 r. ukazało się kolejne ogłoszenie w Gazecie Wyborczej dotyczące zaproszenia do 

negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Hotel „Edison” Sp. z o.o. Odpowiedzi na publiczne zaproszenie 

do negocjacji w sprawie nabycia pakietu udziałów spółki udzieliły dwa podmioty. W dniu 14 czerwca 2013 r. 

pozyskano oferty wiążące od ww. podmiotów. Jednocześnie udzielono jednemu z podmiotów, biorących udział 

w postępowaniu, wyłączność do negocjacji. 

 

11. Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 
 

  30.06.2013 31.12.2012 
Odpis aktualizujący wartość należności na początek okresu 85 666 82 104 
Utworzony 5 218 13 008 
Rozwiązany (775) (9 531) 
Wykorzystany (33 922) 85 
Odpis aktualizujący wartość należności na koniec okresu 56 187 85 666 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. odpis aktualizujący wartość bilansową należności 

z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności zmniejszył się o 29 479 tys. zł (w okresie 12 miesięcy 

zakończonym 31 grudnia 2012 r. odpis aktualizujący zwiększył się o 3 562 tys. zł). Zmniejszenie odpisu wynika 

ze spisania nieściągalnych należności. 

 
12. Zapasy 

 30.06.2013 31.12.2012 
 
Świadectwa pochodzenia energii 23 007 120 160 
Razem zapasy 23 007 120 160 
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Świadectwa pochodzenia energii 

 30.06.2013 31.12.2012 
 
Stan na początek okresu 120 160 56 764 
Nabycie 147 308 483 002 
Umorzenie (244 461) (419 606) 
Stan na koniec okresu 23 007 120 160 

 
 
13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

 

 
30.06.2013 

 
31.12.2012 

Środki pieniężne w kasie i w banku 374 797 360 925 
- środki pieniężne w kasie  150 160 
- środki pieniężne w banku 374 647 360 765 
Inne środki pieniężne 433 476 
- środki pieniężne w drodze 433 476 
Razem środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 375 230 361 401 
Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 375 230 361 401 

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. ENEA S.A. posiadała środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

w kwocie 2 629 tys. zł, są to środki pieniężne na rachunku bankowym (środki zablokowane w związku  

z depozytem na należności, depozytem transakcyjnym i zabezpieczającym). 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. ENEA S.A. posiadała środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

w kwocie 7 000 tys. zł. 

 

14. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
 
Na dzień 30 czerwca 2013 r. wartość księgowa portfela wynosi 519 518 tys. zł, w tym aktywa finansowe 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (bony i obligacje Skarbu Państwa o wartości 314 403 

tys. zł i depozyty bankowe o wartości 103 877 tys. zł) oraz depozyty bankowe do 3 miesięcy o wartości 101 238 

tys. zł prezentowane jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ponadto Spółka posiada jednostki uczestnictwa 

Funduszu Inwestycyjnego Pioneer, w całości wykazywane jako aktywa długoterminowe. 
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15. Instrumenty finansowe 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych z wartościami bilansowymi 

 

  30.06.2013 31.12.2012 

  

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość  
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży (udziały i akcje w jednostkach 
niepowiązanych) 20 20 5  5  

Długoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności 547 214 547 214 596 450 596 450 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane  
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 808 1 808 1 504  1 504  

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności 93 166 93 166 79 475  79 475  

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane  
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 418 280 418 280 422 173  422 173  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 375 230 375 230 361 401  361 401  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 10 670 10 670 10 694 10 694  
 

 

Wartość księgowa należności z tytułu dostaw oraz pozostałych należności, zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałych zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych, w których udział 

w kapitale do wartości nominalnej jest mniejszy niż 20%. Ich wartość godziwa jest szacowana metodą 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

Długoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności obejmują nabyte dłużne 

instrumenty finansowe – obligacje o pierwotnym terminie wymagalności powyżej jednego roku. 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat to jednostki 

uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Pioneer, na który istnieje aktywny rynek, co umożliwia wycenę ich 

wartości godziwej. Wartość godziwa tych aktywów została wyceniona według cen rynkowych jednostek 

uczestnictwa a jej zmiana w okresie obrotowym odniesiona do rachunku zysków i strat. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat to portfel 

inwestycyjny obsługiwany przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się profesjonalnym zarządzaniem środkami 

pieniężnymi (nota 14). Wartość godziwa portfela inwestycyjnego szacowana jest na podstawie notowań 

rynkowych.  

Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności obejmują nabyte dłużne instrumenty 

finansowe – obligacje o pierwotnym terminie wymagalności poniżej jednego roku. 

Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych 

według trzypoziomowej hierarchii, gdzie: 
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Poziom 1 - wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub 

zobowiązania na aktywnych rynkach, 

Poziom 2 -  wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku jednakże nie będących 

bezpośrednim kwotowaniem rynkowym (np. ustalane są przez odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do 

podobnych instrumentów istniejących na rynku), 

Poziom 3 - wartość godziwa ustalana jest na bazie różnych technik wyceny nie opierających się jednakże 

o jakiekolwiek obserwowalne dane rynkowe. 

 
 

  30.06.2013 

  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat         
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż 
instrumenty pochodne 420 088 -  20  420 108 
Razem 420 088 -  20 420 108 
          

 

 

  31.12.2012 

  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat         

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż 
instrumenty pochodne 423 677  -  5 423 682  

Razem 423 677  -  5 423 682  
 

 
16. Odroczony podatek dochodowy 

Zmiany stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa 

i rezerwy) przedstawiają się w sposób następujący: 

 30.06.2013 31.12.2012 
 
Stan na początek okresu (42 109) (56 833) 
Obciążenie / (Uznanie) wyniku finansowego  18 328 16 566 
Zmiana rozpoznana w innych całkowitych dochodach 197 (1 842) 

Stan na koniec okresu (23 584) (42 109) 
 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. obciążenie zysku przed opodatkowaniem Spółki 

w wyniku zmniejszenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 18 328 tys. zł (w okresie 

12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 r. obciążenie zysku przed opodatkowaniem Spółki w wyniku 

zmniejszenia aktywa wynosiło16 566 tys. zł). 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. uznanie zysku przed opodatkowaniem Spółki w wyniku 

zwiększenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 3 585 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 
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zakończonym 30 czerwca 2012 r. uznanie zysku przed opodatkowaniem Spółki w wyniku zwiększenia aktywa 

wynosiło 8 861 tys. zł). 

 

17. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 
 
 
Rezerwa na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia w podziale na część długo- i krótkoterminową 

    30.06.2013 31.12.2012 

Długoterminowe 14 705 17 084 

Krótkoterminowe 192 023 272 259 

Stan na dzień sprawozdawczy 206 728 289 343 
 

 

Rezerwa na 
bezumowne 
korzystanie  
z gruntów 

Rezerwa na 
inne zgłoszone 

roszczenia 

Rezerwa na 
świadectwa 
pochodzenia 

Pozostałe Razem 

Stan na 01.01.2012 r. 
26 577 3 163 249 710 24 138 303 588 

Zwiększenie 
istniejących rezerw  

17 562 1 276                430 479 - 449 317 
Wykorzystanie rezerw 

(1 043) - (431 748) (14 394) (447 185) 
Rozwiązanie 

niewykorzystanych 
rezerw (3 690) - (12 687) - (16 377) 

Stan na 31.12.2012 r. 
39 406 4 439 235 754 9 744 289 343 

Zwiększenie 
istniejących rezerw  4 000 15 172 487 - 144 014 

Wykorzystanie rezerw  - (48) (244 758) - (212 318) 

Rozwiązanie 
niewykorzystanych 

rezerw (3 488) (1 773) (9 050) - (14 311) 

Stan na 30.06.2013 r. 
39 918 2 633 154 433 9 744 206 728 

  
Opis istotnych roszczeń oraz zobowiązania warunkowe z tego tytułu zostały przedstawione w nocie 22.2, 22.3 . 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 

zmniejszyły się o 82 615 tys. zł głównie w związku z rozliczeniem obowiązku z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej odbiorcom końcowym, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji (w okresie 

12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 r. rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia zmniejszyły 

się o 14 245 tys. zł). 

 

18. Dywidenda   
 
W dniu 24 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie 

podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., zgodnie 

z którą na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 158 919 tys. zł. Dywidenda na jedną akcję 

wyniosła 0,36 zł (wypłacona w 2012 r. dywidenda za rok obrotowy 2011 wyniosła 211 892 tys. zł, tj. 0,48 zł na 

akcję). Do dnia 30 czerwca 2013 r. dywidenda nie została wypłacona akcjonariuszom. 
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19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Spółka zawiera transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi: 

(i) Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA  

 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 

Wartość zakupu, w tym: 2 005 507 1 958 177 
           zakupy inwestycyjne 5 224 7 752 
           zakupy materiałów 327 347 
           zakupy usług 845 024 901 401 
           pozostałe (w tym energia) 1 154 932 1 048 677 
 
 
Wartość sprzedaży, w tym: 

 
 

27 280 

 
 

51 764 
           sprzedaż energii 12 950 39 465 
           sprzedaż usług 6 235 5 634 
           pozostała 8 095 6 665 
 
 
Przychody z tytułu odsetek, w tym: 16 901 4 275 
           od obligacji 16 901 4 275 
   
Przychody z tytułu dywidend 361 820 200 937 
 
 
 

 30.06.2013 31.12.2012 

Należności  377 450 20 682 
Zobowiązania 350 476 464 446 
 
Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych a warunki nie odbiegają od stosowanych 
w transakcjach z innymi podmiotami. 
 
(ii)  Transakcje zawarte pomiędzy Spółką a Członkami Władz Grupy, które podzielić należy na dwie kategorie: 

� wynikające z powołania na Członków Rad Nadzorczych, 

� wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym. 

 

 

 
W zakresie pierwszej z wymienionych kategorii kwotę transakcji zobrazowano w poniższej tabeli: 

Tytuł 
Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki 

01.01.2013 - 
30.06.2013 

01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.01.2013 - 
30.06.2013 

01.01.2012 - 
30.06.2012 

Wynagrodzenia z tytułu kontraktów 
menedżerskich i umów konsultingowych 2 941 1 679 - - 

Wynagrodzenia z tytułu powołania do 
organów zarządzających lub nadzorujących 23 511 207 184 

Wynagrodzenia z tytułu pozostałych 
świadczeń pracowniczych w tym: 
(w szczególności ulgowa odpłatność za 
energię elektryczną) 33 - - - 

RAZEM 2 997 2 190 207 184 
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W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. z ZFŚS udzielono członkom Rady Nadzorczej pożyczek 

na łączną kwotę 11 tys. zł (24 tys. zł za okres 12 miesięcy zakończony 31grudnia 2012 r. – powołanie nowego 

Członka Rady Nadzorczej). W tym okresie dokonano spłaty pożyczek na łączną kwotę 2 tys. zł (24 tys. zł za 

okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. – z tego 18 tys. zł wygaśnięcie mandatu Członka Rady 

Nadzorczej). Saldo należności z tytułu pożyczek z ZFŚS na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 30 tys. zł 

(21 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 r.). Członkowie Zarządu nie posiadają pożyczek zaciągniętych z ZFŚS. 

  
Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy ENEA S.A. a Członkami Władz 

Spółki dotyczą wyłącznie wykorzystania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez Członków 

Zarządu ENEA S.A. 

  

(iii)  Transakcje z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej 

 

ENEA S.A. zawiera również transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz 

podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przedmiotem tych transakcji są głównie: 

• zakupy energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii 

w zakresie energii odnawialnej oraz energii produkowanej w kogeneracji z ciepłem, które realizowane 

są od spółek zależnych od Skarbu Państwa oraz  

• sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucyjnej i pozostałych powiązanych z tym opłat, którą 

Spółka realizuje zarówno dla organów administracji państwowej, samorządowej (sprzedaż odbiorcom 

końcowym) jak i spółek zależnych od Skarbu Państwa (sprzedaż hurtowa oraz detaliczna – odbiorcom 

końcowym).  

Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych a warunki nie odbiegają od stosowanych 

w transakcjach z innymi podmiotami. Spółka nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości 

wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zależnymi od 

Skarbu Państwa, dlatego wykazane w niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym obroty i salda transakcji z jednostkami powiązanymi nie zawierają danych dotyczących transakcji 

z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa. 

 

20. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na dzień bilansowy 

 
Umowne zobowiązania związane z nabyciem rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych zaciągnięte na 

koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynoszą: 

 30.06.2013 31.12.2012 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 5 593 7 017 

Nabycie wartości niematerialnych 59 965 57 539 

 65 558 64 556 
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21. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki 

 
Sezonowość poboru energii elektrycznej przez odbiorców występuje w związku z niższymi temperaturami oraz 

krótszym dniem w miesiącach zimowych. Czynniki te mają jednak coraz mniejszy wpływ na wolumeny 

sprzedaży energii przez ENEA S.A.  ze względu na bardzo dużą dynamikę zmian sprzedawcy, zwłaszcza wśród 

klientów z zespołów grup taryfowych A oraz B, w segmencie klientów przyłączonych do sieci niskiego napięcia 

(zespół grup taryfowych C i G). Proces zmiany sprzedawcy będzie miał w najbliższej przyszłości coraz większy 

wpływ na udział sprzedaży energii w poszczególnych okresach roku, a coraz mniejsze znaczenie będzie miała 

sezonowość poboru przez klientów.  

 

22. Zobowiązania warunkowe oraz postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

 
22.1. Udzielone przez Spółkę poręczenia kredytów i pożyczek oraz gwarancje 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 r. Spółka nie udzieliła nowych gwarancji lub poręczeń 

kredytu lub pożyczki. W dniu 18 lipca 2013 r. został zawarty pomiędzy ENEA S.A. a Izbą Rozliczeniową Giełd 

Towarowych S.A. (IRGiT) Aneks nr 2 do Umowy Poręczenia z dnia 27 lipca 2011 r. przedłużający okres 

obowiązywania Umowy Poręczenia do 31 lipca 2014 r. Na mocy niniejszej umowy ENEA S.A. poręcza 

bezwarunkowo i nieodwołalnie za zobowiązania ENEA Trading Sp. z o.o. wobec IRGiT. 

22.2. Postępowania toczące się przed sądami powszechnymi 

 
Postępowania z powództwa Spółki 

Postępowania wszczynane przed sądami powszechnymi z powództwa ENEA S.A. dotyczą dochodzenia 

należności z tytułu dostarczania energii elektrycznej (tzw. sprawy za energię) oraz dochodzenia należności  

z innych tytułów – nielegalnego poboru energii elektrycznej, przyłączeń do sieci i innych usług 

specjalistycznych wykonywanych przez Spółkę (tzw. sprawy za nie energię).  

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 8 523 spraw z powództwa Spółki 

na łączną kwotę 20 657 tys. zł (na 31 grudnia 2012 r. toczyło się 11 467 spraw o łącznej wartości 22 661 tys. zł).   

 

Wynik żadnej ze spraw nie jest istotny dla wyniku finansowego Spółki. 

 
Postępowania przeciwko Spółce 
 
Postępowania przeciwko Spółce wszczynane są zarówno z powództwa osób fizycznych, jak i prawnych. 

Dotyczą one m.in. kwestii takich jak: odszkodowania za przerwy w dostawach energii, ustalenie, czy miał 

miejsce nielegalny pobór energii oraz odszkodowania za korzystanie przez Spółkę z nieruchomości, na których 

znajdują się urządzenia elektroenergetyczne. Za szczególnie istotne Spółka uznaje powództwa dotyczące 

bezumownego korzystania z nieruchomości niebędących własnością Spółki. 
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Na dzień 30 czerwca 2013 roku przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 100 spraw przeciwko Spółce na 

łączną kwotę 18 846 tys. zł (odpowiednio na 31 grudnia 2012 r. toczyło się 129 spraw o łącznej wartości  

17 760 tys. zł). Rezerwy związane z tymi sprawami sądowymi prezentowane są w nocie 17. 

 

22.3. Postępowania toczące się przed organami administracji publicznej 

 

Jak opisano szerzej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki w 2009 r. orzekł w sprawie o niewykonanie przez ENEA obowiązku zakupu energii 

elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w 2007 r. i nałożył na Spółkę karę pieniężną w kwocie 2 150 tys. zł. 

W dniu 20 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE z dnia 16 kwietnia 2012 r. 

i utrzymał tym samym w mocy wyrok SOKiK z 6 marca 2012 r., którym uchylono decyzję Prezesa URE  

o nałożeniu na ENEA S.A. kary pieniężnej w wysokości 2 150 tys. zł. Ponadto Sąd zasądził od Prezesa URE na 

rzecz ENEA S.A. zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 270 zł. Wyrok Sądu Apelacyjnego 

jest prawomocny. W dniu 18 czerwca 2013 r. Prezes URE złożył skargę kasacyjną do wyroku. 

 

23. Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A. 

 
W dniu 11 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała wszystkich Członków Zarządu ENEA S.A. z dniem  

11 marca 2013 r. i jednocześnie dokonała powołania: 

- Pana Krzysztofa Zamasza na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. 

- Pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych, 

- Pana Pawła Orlofa na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych. 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 10 maja 2013 r. Panią Dalidę Gepfert na 

stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych. 

W dniu 15 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady 

Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w ten sposób, że powołanie Pani Dalidy Gepfert na stanowisko 

Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych nastąpił ze skutkiem od dnia 23 kwietnia 2013 r., a nie od dnia  

10 maja 2013 r., jak wskazano uprzednio. 

 
24. Zmiany w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. 

 
W dniu 27 marca 2013 r. Pan Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. 

Rezygnacja z pełnienia wyżej wymienionej funkcji złożona została z dniem 24 kwietnia 2013 r. 

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało: 

- Panią Małgorzatę Niezgodę, 

- Pana Torbjörn Wahlborg 

do Rady Nadzorczej VIII kadencji. 

W dniu 25 czerwca 2013 r. Pan Michał Jarczyński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej 

ENEA S.A. Rezygnacja z pełnienia wyżej wymienionej funkcji złożona została ze skutkiem na dzień 

wystosowania rezygnacji, to jest z dniem 24 czerwca 2013 r. 
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25. Program emisji obligacji ENEA Operator Sp. z o.o. 

 
W dniu 20 czerwca 2013 r. pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Operator Sp. z o.o. i Nordea Bank Polska S.A. (Bank 

– pełniący funkcję Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza) zawarta została Umowa 

Programowa dotycząca programu emisji obligacji do kwoty 1.425 mln zł (Umowa Programowa). Program emisji 

obligacji do kwoty 1.425 mln zł (Program) ustanowiony przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie Umowy 

Programowej przewiduje wielokrotne emisje obligacji w trybie skierowania propozycji nabycia obligacji do 

ENEA S.A. 

Program został ustanowiony na okres od dnia zawarcia Umowy Programowej do dnia 18 października 2029 r., 

natomiast okres dostępności Programu w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa  

18 października 2014 r. (Okres Dostępności Programu). Obligacje emitowane w ramach Programu będą 

niezabezpieczone. 

Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu 

modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. znajdujących się w Polsce Północno – 

Zachodniej. 

Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji są obligacjami w rozumieniu Ustawy o obligacjach  

z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2001r., nr 120, poz. 1300, z późn. zm.). 

Wraz z Umową Programową w dniu 20 czerwca 2013 r. pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Operator Sp. z o.o. 

zawarta została Umowa o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji 

do kwoty 1.425 mln zł (Umowa Gwarancyjna). 

Zgodnie z Umową Gwarancyjną ENEA S.A. zobowiązuje się wobec ENEA Operator Sp. z o.o. do nabywania 

obligacji w obrocie pierwotnym, na warunkach określonych w Umowie Gwarancyjnej oraz zasadach zawartych 

w Umowie Programowej. Zobowiązanie Gwaranta do objęcia obligacji w ramach gwarancji objęcia emisji 

obowiązuje w Okresie Dostępności Programu. 

Umowa Gwarancyjna zawarta została na czas obowiązywania Programu, to jest od dnia zawarcia Umowy 

Programowej do dnia 18 października 2029 r. lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu 

obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego ENEA Operator Sp. z o.o. nie wyemitowała obligacji w ramach powyższego 

Programu. 

 

26. Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

 

W dniu 19 czerwca 2013 r. pomiędzy ENEA S.A. (Kredytobiorca) a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

(Bank) została zawarta Umowa Finansowa B (Umowa) przewidująca udzielenie Kredytobiorcy kredytu  

w kwocie 475 mln zł) lub jej równowartości w walucie EUR, w związku z czym łączna wartość finansowania 

dłużnego pozyskanego od Banku na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 1,425 mld zł.  
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Środki pozyskane z Banku przeznaczone zostaną na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu 

modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. (Program) znajdujących się w Polsce 

Północno – Zachodniej. Całkowity koszt Programu szacowany jest na kwotę ok. 3.275,87 mln zł. 

Okres spłaty Kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. Okres dostępności Kredytu upływa 

18 października 2014 r. Oprocentowanie Kredytu może być stałe lub zmienne. 

Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2013 r. w związku z podpisaniem Umowy zawarty został dodatkowo aneks do 

Umowy o realizację Programu z dnia 18 października 2012 r. zawartej pomiędzy ENEA S.A., Bankiem i ENEA 

Operator Sp. z o.o., regulującej kwestie związane z zasadami realizacji Programu w części opartej o środki 

udostępnione przez Bank, na mocy którego zaktualizowano zasady realizacji Programu w związku ze 

zwiększeniem łącznego poziomu zaangażowania środków pochodzących z Banku. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego ENEA SA. nie wykorzystała żadnych środków z wyżej wymienionej umowy kredytu 

i nie posiadała z tego tytułu zobowiązań. 

 

27. Zawarcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków 

 

W dniu 4 lipca 2012 r. Spółka zawarła ramową umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów 

z łupków („Umowa”). Stronami Umowy są ENEA S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 

KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. (dalej 

łącznie jako „Strony”).  

Przedmiotem ewentualnej współpracy Stron będzie poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 

węglowodorów w utworach geologicznych objętych koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 

naftowej i gazu ziemnego dotyczącą obszaru Wejherowo. 

Trwają prace nad ustaleniem szczegółowych warunków współpracy. 

 
28. Udział w programie budowy elektrowni atomowej 

W dniu 5 września 2012 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., KGHM Polska 

Miedź S.A. oraz ENEA S.A. podpisały list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej 

do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zgodnie z listem, spółki podejmą się 

wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółce celowej, która odpowiada za 

bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni 

jądrowej. Umowa ma regulować prawa i obowiązki każdej ze stron przy realizacji projektu, przy założeniu, że 

PGE Polska Grupa Energetyczna będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny, rolę wiodącą 

w procesie przygotowania i realizacji projektu.  

W dniu 28 grudnia 2012 r. strony listu intencyjnego przedłużyły termin jego obowiązywania do dnia 

31 marca 2013 r. 
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W dniu 25 czerwca 2013 r. ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz 

TAURON Polska Energia S.A., zawarły Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych  

z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni 

jądrowej („Porozumienie”). 

Porozumienie obowiązuje do dnia 30 września 2013 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania  

o jeden kwartał za zgodą wszystkich stron Porozumienia. 

 
29. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 

 
29.1. Program emisji obligacji ENEA Wytwarzanie S.A. 

 

W dniu 16 lipca 2013 r. została zawarta Umowa programu emisji obligacji na kwotę 746 mln zł pomiędzy 

ENEA Wytwarzanie S.A. (Emitent), ENEA S.A. (Gwarant) oraz BRE Bank S.A. (Organizator, Agent Emisji, 

Agent Płatniczy i Depozytariusz). Obligacje są nominowane w złotych polskich i oprocentowane według 

zmiennej stopy procentowej.  Maksymalny termin wykupu obligacji przypada na dzień 15 lipca 2015 r. 

W ramach programu emitowane mogą być maksymalnie 4 serie obligacji, o minimalnej wartości 100 mln zł 

każda. 

Obligacje emitowane w ramach programu emisji obligacji są obligacjami w rozumieniu Ustawy o obligacjach  

z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2001r., nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) 

W ramach powyższego programu w dniu 22 lipca 2013 r. nastąpiła emisja 1. serii obligacji o wartości 227 mln zł 

z terminem wykupu w dniu 15 lipca 2015 r. 

 

29.2. Porozumienie z pracownikami ENEA S.A. 

 
W wyniku porozumień zbiorowych zawartych przez ENEA S.A. ze związkami zawodowymi w lutym 2005 r. 

oraz lipcu 2007 r. strony zobowiązały się do podjęcia działań w celu ewentualnych wypłat rekompensat dla 

pracowników ENEA S.A., którzy z różnych przyczyn nie byli uprawnieni do otrzymania akcji ENEA S.A. 

w ramach 15% pakietu przysługującego Uprawnionym Pracownikom. Strony powyższych porozumień 

postanowiły, że ustalenie ewentualnych rekompensat będzie przedmiotem osobnego porozumienia.  

W związku z powyższymi porozumieniami w dniu 28 maja 2008 r. Zarząd ENEA S.A. zawarł porozumienie 

z organizacjami związkowymi, które przewidywało wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 

w wysokości 14,5 mln złotych. Świadczenie miało być wymagalne po upływie 24 miesięcy od dnia zbycia przez 

Skarb Państwa, co najmniej 1 akcji ENEA w trybie Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Porozumienie to 

zastępowało wcześniejsze uzgodnienia w zakresie akcji dla pracowników i wypłaty rekompensat zawarte  

w porozumieniach, o których mowa powyżej, z roku 2005 i 2007. 

Dnia 16 lipca 2013 r. Zarząd ENEA S.A. podjął uchwałę uznając porozumienie zawarte przez ENEA S.A.  

z organizacjami związkowymi w dniu 28 maja 2008 r. w Zdroisku za nieważne oraz postanowił rozwiązać 

rezerwę celową ustanowioną na potrzeby realizacji świadczeń wskazanych w Porozumieniu.  

ENEA S.A. rozwiązała rezerwę celową w miesiącu lipcu tj., w którym została podjęta przedmiotowa uchwała.  


