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Jednostkowy bilans 
  
 
 

  Stan na dzień 

  30.06.2011 31.12.2010 

AKTYWA     

Aktywa trwałe     
Rzeczowe aktywa trwałe  206 282 209 566 
Użytkowanie wieczyste gruntów 1 522 1 488 
Wartości niematerialne 11 290 3 353 
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych 8 239 742 7 874 545 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56 915 40 137 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 448 20 448 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 26 396 - 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 377 1 411 

  8 563 972 8 150 948 

Aktywa obrotowe   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 889 910  755 466 
Nalezności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 880 
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 357 038 1 781 939 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  386 815  366 119 

  2 633 763 2 924 404 

RAZEM AKTYWA 11 197 735 11 075 352 
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  Stan na dzień 

PASYWA 
30.06.2011 31.12.2010 

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 z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 10 941 10 941 
Kapitał rezerwowy 1 062 349  892 198 
Zyski zatrzymane 2 737 512 2 780 708 

Razem kapitał własny 10 170 829 10 043 874 

    

ZOBOWI ĄZANIA   

Zobowiązania długoterminowe   
Kredyty i pożyczki -  -  
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 764 5 019 
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych 31 326 31 840 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 78 795 83 256 

   114 885  120 115 

Zobowiązania krótkoterminowe   
Kredyty i pożyczki -  -  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  663 769  713 729 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3 356 3 422 
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych 2 286 2 325 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 12 375 -  
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15 077 17 022 
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji                        532 557 
Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii  168 713 130 779 
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 45 913 43 529 

   912 021  911 363 

Razem zobowiązania 1 026 906 1 031 478 

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWI ĄZANIA 11 197 735 11 075 352 
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Jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu 
 
 

 

 Za okres 

 
6 miesięcy 

zakończone 
30.06.2011 

6 miesięcy 
zakończone 
30.06.2010 

Przychody ze sprzedaży  2 987 565 3 385 427 

Podatek akcyzowy (115 925) (137 556) 

Przychody ze sprzedazy netto 2 871 640  3 247 871 

Pozostałe przychody operacyjne 10 514 3 938 

Amortyzacja  (8 687) (8 772) 

Koszty świadczeń pracowniczych (28 763) (26 380) 

Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów  (2 700) (2 065) 

Zakup energii na potrzeby sprzedaży (1 820 327) (2 045 132) 

Usługi przesyłowe i dystrybucyjne (874 480) (991 247) 

Inne usługi obce (71 347) (61 520) 

Podatki i opłaty (5 577) (5 286) 

Zysk/ (Strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych  215 (349) 

Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - - 

Pozostałe koszty operacyjne  (16 285) (15 408) 

Zysk operacyjny  54 203 95 650 
Koszty finansowe (3 256) (3 001) 
Przychody finansowe 56 908 61 598 
Przychody z tytułu dywidend 236 183 193 888 

Zysk przed opodatkowaniem 344 038 348 135 
Podatek dochodowy  (22 848) (30 166) 

Zysk netto okresu sprawozdawczego  321 190 317 969 

 

 
 
Inne składniki pełnego dochodu :   
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -         -         
Podatek dochodowy dotyczący innych składników pełnego dochodu -            -            

Inne składniki pełnego dochodu netto - - 
Pełny dochód 321 190 317 969 
 
 
 
Zysk przypadający na akcjonariuszy spółki 321 190 317 969 
Średnioważona liczba akcji zwykłych 441 442 578 441 442 578 

Zysk netto  na akcję (w zł na jedną akcję) 0,73 0,72 
Zysk rozwodniony na akcję ( w zł na jedną akcję) 0,73 0,72 
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Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

             

                                                                     

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 01.01.2011 441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  10 941   892 198 2 780 708 10 043 874   

 Pełny dochód        321 190 321 190  

  

 
 
Dywidendy        (194 235) (194 235)   

  Podział wyniku finansowego        170 151 (170 151) -    

  

Zmiana wartości godziwej 
programu akcji 
pracowniczych            

  Emisja akcji                 

  
Akcje własne nabyte w 
ramach opcji stabilizacyjnej             

  Stan na 30.06.2011 441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  10 941  1 062 349 2 737 512 10 170 829   
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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 01.01.2010 441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  ( 3 847)  754 841  2 721 427  9 832 448   

 Pełny dochód        317 969 317 969  

  

 
 
Dywidendy        (167 748) (167 748)   

  Podział wyniku finansowego        137 357 (137 357) -    

  

Zmiana wartości godziwej 
programu akcji 
pracowniczych            

  Emisja akcji                 

  
Akcje własne nabyte w 
ramach opcji stabilizacyjnej             

  Stan na 30.06.2010 441 443  146 575  588 018  4 627 673  1 144 336  (3 847)  892 198  2 734 291   9 982 669    
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Jednostkowy rachunek przepływów pienieżnych 

      

   

6 miesięcy 
zakończone 
30.06.2011 

6 miesięcy 
zakończone 
30.06.2010 

  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej     
  Zysk netto okresu sprawozdawczego 321 190  317 969    
  Korekty:       
          Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat 22 848 30 166   
          Amortyzacja 8 687 8 772    
          Koszty świadczeń z tytułu płatności w formie akcji  -   -    
         Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych (1 687) 349   
          Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 267 -    
          (Zysk) / strata na sprzedaży aktywów finansowych (712) 746   
          Przychody z tytułu odsetek (57 643) (61 598)   
          Przychody z tytułu dywidend (236 183) (193 888)   
          Koszty z tytułu odsetek  1 283 3 001    

  

        (Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych  
            dotyczących kredytów i pożyczek -  -    

    (262 140) (212 452)   
        

  Podatek dochodowy zapłacony (26 371) (32 267)   
  Odsetki otrzymane 16 048 11 213    
  Odsetki zapłacone (1 102) (888)   
        

  Zmiany stanu kapitału obrotowego       
         Zapasy -  -    
         Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 49 400 109 862   
         Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (236 028) (188 919)    
         Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (6 406) 4 582    
         Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych (1 143) (1 125)   
        Zmiana stanu rezerw na świadectwa pochodzenia 37 934 47 556   

  
       Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ekwiwalentu prawa  
          do nieodpłatnego nabycia akcji (25) (24)   

         Zmiana stanu rezerw 2 384  557    
    (153 884) (27 511)    
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (106 259) 56 064    
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej       
  Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych (20 694) (24 842)   
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych  362 853    
  Wpływ ze zbycia aktywów finansowych  465 400 5 589    
 Nabycie aktywów finansowych (26 000) (42 300)  

  
Nabycie jednostkek zależnych, stowarzyszonych  
   i jednostki współkontrolowanej (365 197) (5 336)   

  Dywidendy otrzymane  74 033  63 804   
  Inne wydatki / wpływy z działalności inwestycyjnej                  846                  107   
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 128 750 (2 125)   
        

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej     
 Dywidendy wypłacone - (167 748)  
 Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego (1 795) (1 435)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 795)  (169 183)    
        

 

  Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 20 696  (115 244)    

  Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 366 119  301 422    

  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 386 815  186 178   
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Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego  
 

1. Informacje ogólne ENEA S.A.  
 

Nazwa (firma): ENEA Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań 

Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy w Poznaniu  KRS 0000012483 

Numer telefonu: (+48 61) 856 10 00 

Numer faksu: (+48 61) 856 11 17 

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 2011 r. struktura akcjonariuszy ENEA S.A. przedstawia się następująco: Skarb Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada 52,13% akcji, Vattenfall AB 18,67%, pozostali akcjonariusze 29,20%. 

 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku 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 

2011 r. wchodzi również 20 spółek zależnych, 3 spółki pośrednio zależne i 3 spółki stowarzyszone. 

 

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. 

 

2. Oświadczenie zgodności 
 
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami 

Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonego przez Unię Europejską 

(MSSF UE) MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i zostało zatwierdzone przez Zarząd ENEA S.A. 



ENEA S.A. 
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. 

 (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
 
 

Noty przedstawione na stronach 10 – 32 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego  
  11 

 

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 2011 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 wyjątkiem zmian w standardach i interpretacjach zatwierdzonych 

przez UE, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2011 r.  

 

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym ENEA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

 

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą prezentowanego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego jest złoty polski. Dane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane  

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

 

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie z jednostkowym 

sprawozdaniem finansowym ENEA S.A. za rok obrotowy zakończony 31grudnia 2010 r. 

 

4. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje 
 
Dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2011 r. nastąpiły zmiany w obowiązujących 

standardach zatwierdzonych przez UE, jednak zmiany te nie miały żadnego wpływu na sporządzenie niniejszego 

skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 

 

5. Ważne oszacowania i założenia 
 

Sporządzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE 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 skroconego 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 
  

Nazwa i adres spółki  

Udział ENEA S.A. 
w całkowitej liczbie  

głosów w % 
30.06.2011 

Udział ENEA S.A. 
w całkowitej liczbie  

głosów w % 
31.12.2010 

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

100 100 

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

92,55 91,47 

3. 
Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych S.A.  
Poznań, ul. Św. Wojciecha 7/9 

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. 
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 

100 100 

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

90,92 87,99 

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

100 100 

14. 
 „Auto – Styl” Sp. z o.o. 
Zielona Góra, ul. Zacisze 15 

100 100 

15. 
FINEA Sp. z o.o. w likwidacji 
Poznań, ul.Warszawska 43 

100 100 

16. 
ENEA Operator Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

100 100 

17. 
Elektrownia „Kozienice” S.A. 
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 

100 100 

18. 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  
64-920 Piła, ul. Kaczorska 20 

65,03 63,396 

19. 
Kozienice II Sp. z o.o.  
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 

- 80,56 

20. 
Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych  
WIRBET S.A. 
Ostrów Wlkp., ul. Chłapowskiego 51 

49 49 

21. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. 
Śrem, ul. Staszica 6 

41,65 41,65 

22. 
Elektrociepłownia Białystok S.A. 
Białystok, ul. Gen. Andersa 3 

99,94 30,36 

23. 
DOBITT Energia Sp. z o.o. 
Bierutów, ul. Gorzesława 8 

100 - 

24. 
ELKO Trading Sp. z o.o. 
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 

-* -* 

25. 
Elektrownie Wiatrowe – Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych 
Spólka Akcyjna Spółka Komandytowa 
Samociążek, 86-010 Koronowo 

-** - 

26. 
„Ecebe” Sp. z o.o. 
Augustów, ul. Wojciech 8 

-*** - 



ENEA S.A. 
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. 

 (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
 
 

Noty przedstawione na stronach 10 – 32 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego  
  13 

27. 
Energo-Invest-Broker S.A. 
Toruń, ul. Jęczmienna 21 

-**** - 

*100% udziałów w spółce ELKO Trading Sp. z o.o. należy do Elektrowni „Kozienice” S.A. 
** 99% ogółu praw i obowiązków w spółce Elektrownie Wiatrowe – Energetyka Poznańska Biuro Usług 
Technicznych Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa należy do spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o., a 1% do 
spółki Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych S.A.  
***100% udziałów w spółce Ecebe należy do Elektrociepłowni Białystok S.A. 
**** spółka stowarzyszona Elektrowni Kozienice S.A. 
 

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ENEA S.A. w okresie objętym śródrocznym sprawozdaniem 

finansowym 

 

W dniu 27 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BHU S.A. podjęło Uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 16 375,1 tys. zł o kwotę 2 072 tys. zł., poprzez emisję 

20 720 akcji serii K, w drodze subskrypcji prywatnej. Nowo utworzone akcje w kapitale zakładowym Spółki 

objęła ENEA S.A. i pokryła je w całości wkładem niepieniężny (aportem).  

W dniu 21 stycznia 2011 r. podwyższony kapitał zakładowy BHU S.A. został zarejestrowany w KRS.   

 

W dniu 30 grudnia 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym podwyższono 

kapitał zakładowy MEC Piła Sp. z o.o. o kwotę 773 tys. zł. do kwoty 28 689 tys. zł. poprzez utworzenie 773 

udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł. każdy. Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym objęła ENEA 

S.A. i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym (aportem). 

W dniu 24 lutego 2011 r. podwyższony kapitał zakładowy MEC Piła Sp. z o.o. został zarejestrowany w KRS.   

 

Dnia 27 stycznia 2011 r. ukazało się obwieszczenie o Przetargu Ustnym (licytacji) na sprzedaż akcji w kapitale 

zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. Przedmiotem sprzedaży w ramach 

przetargu jest 6 860 akcji zwykłych imiennych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A, o wartości 

nominalnej 1 000 zł. każda i łącznej wartości 6 860 tys. zł., stanowiących łącznie 41,65 procent udziałów 

w kapitale zakładowym spółki. Łączna wartość rynkowa akcji spółki – odpowiadająca cenie wywoławczej – 

wynosi 9 611 820,40 zł. i została określona na podstawie wyceny sporządzonej według stanu na dzień  

30 czerwca 2010 r. W wyznaczonym terminie żaden z oferentów nie dokonał wpłaty wadium, przez co przetarg 

odbył się bez wyłonienia nabywcy, a akcje pozostały w posiadaniu ENEA S.A. W dniu 21 lutego 2011r. 

wpłynęło do ENEA S.A pismo, w którym Centrozap S.A. (właściciel 51% akcji PEC Śrem S.A.) deklaruje wolę 

nabycia przedmiotowego pakietu akcji, jednak ze względu na procedury korporacyjne dopiero po 16 maja 

2011 r., jednocześnie Centrozap S.A. akceptuje poziom ceny wywoławczej ogłoszonej w obwieszczeniu 

przetargowym.  

Dnia 26 maja 2011 r. została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji, w której Spółki zobowiązały się do 

zawarcia Umowy Przyrzeczonej do dnia 14 lipca 2011 r. 

 

W dniu 07 lutego 2011 r. zarejestrowano w KRS podwyższenie kapitału zakładowego spółki Elektrownie Wodne 

Sp. z o.o., o kwotę 26 000 tys. zł., to jest do kwoty 239 841 tys. zł. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale 

zakładowym Spółki zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika – ENEA S.A. i pokryte w całości wkładem 
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niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ENEA S.A. działającego pod firmą: 

ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo. 

W dniu 15 lutego 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym podwyższono kapitał 

zakładowy spółki Hotel EDISON Sp. z o.o. o kwotę 35 tys. zł., tj. do kwoty 21 271,5 tys. zł. poprzez utworzenie 

nowych 70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 

Hotel EDISON Sp. z o.o. zostaną w całości objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika - spółkę ENEA 

S.A. i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego oczekuje na rejestrację 

w KRS.  

 

W dniu 30 marca 2011 r. nastąpiło zarejestrowanie połączenia Spółek Elektrowni „Kozienice” S.A. (Spółka 

Przejmująca) z Kozienice II Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego. Spółki 

Przejmującej, poprzez emisję akcji skierowaną do ENEA S.A. Kapitał zakładowy Elektrowni „Kozienice” S.A. 

wskutek połączenia spółek został podwyższony o kwotę 12 482 tys. zł. do kwoty 462 482 tys. zł., w drodze 

emisji 1 248 244 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 10 zł. każda. 

Celem połączenia jest wykorzystanie wieloletniego doświadczenia oraz potencjału, jakim dysponuje Elektrownia 

„Kozienice” w zakresie zarządzania majątkiem wytwórczym i prowadzenia inwestycji w nowe moce wytwórcze. 

 

W dniu 30 marca 2011 r. Grupa nabyła 100% ogółu praw i obowiązków  w spółce ZU-AN Sp. z o.o. sp.k.  za 

kwotę łączną 28 383 tys. zł. (28 117 tys. zł. zapłaciła spółka Elektrownie Wodne Sp. z o.o. a 266 tys. zł. spółka 

Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych S.A.) Nabyta spółka otrzymała nazwę Elektrownie Wiatrowe 

– Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa. 99% ogółu praw 

i obowiązków należy do spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (komandytariusz spółki), a 1% do spółki 

Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych S.A. (komplementariusz spółki). 

 

W dniu 11 maja 2011 r. ENEA S.A. zakupiła 100% udziałów spółki DOBITT Energia Sp. z o.o. za kwotę 3 350 

tys. zł., jednocześnie podwyższony został kapitał zakładowy o kwotę 9 075 tys. zł. do kwoty 9 175 tys. zł. 

Podwyższenie kapitału zakładowego oczekuje na rejestrację w KRS.  

 

W dniu 1 czerwca 2011 r. ENEA S.A. nabyła 1 283 214 sztuk akcji spółki Elektrociepłownia Białystok S.A. 

o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję, za łączną kwotę 347 751 tys. zł.  

 

W dniu 8 czerwca 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki FINEA Sp. z o.o. 

w likwidacji, na którym zatwierdzono podziął kwot likwidacyjnych. W dniu 13 czerwca 2011 r. został złożony 

wniosek do KRS o wykreślenie podmiotu, który oczekuje na wpis. 

 

W dniu 27 maja oraz 6 i 8 czerwca 2011 r. ENEA S.A. zakupiła 304 udziały pracownicze spółki 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach za łączną kwotę 387,6 tys. zł.  
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 W dniu 29.12.2010 r. NWZ spółki Energo-Invest-Broker S.A. podjęło : Uchwałę Nr 1 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie przez Spółkę 55,625% akcji EIB S.A. należących do PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. w celu ich umorzenia, Uchwałę Nr 2 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki 

w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia, Uchwałę Nr 3 w sprawie 

umorzenia przez Spółkę akcji własnych nabytych w celu umorzenia. 

W dniu 28.04.2011 r. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie 

o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego z 500 tys. zł do 221,9 tys. zł w związku z umorzeniem 1780 akcji 

należących uprzednio do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Liczba akcji EIB S.A. po 

umorzeniu to 1420. W wyniku powyższego zmienił się udział Elektrowni „Kozienice” S.A. w kapitale Spółki 

z 12.5% na 28,17%.  
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7. Informacje dotyczące segmentów działalności  
 
 
 

Wyniki segmentów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. przedstawiają się następująco: 
 
 

 Obrót 
Wszystkie 
pozostałe 
segmenty 

Razem 

Przychody ze sprzedaży netto * 2 843 265 28 375 2 871 640 
Sprzedaż między segmentami -  -  -  
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 2 843 265 28 375 2 871 640 
Koszty ogółem ** (2 740 406) (23 827) (2 764 233) 
Wynik segmentu 102 859 4 548 107 407 
Nieprzypisane koszty zarządu   (53 204) 
Zysk operacyjny   54 203  
Koszty finansowe   (3 256) 
Przychody finansowe   56 908 
Przychody z tytułu dywidend   236 183 
Podatek dochodowy   (22 848) 
Zysk netto    321 190 

 
 
 
 
 
* - w pozycji przychodów ze sprzedaży netto w segmencie Obrót ujęto również przychody netto ze sprzedaży usług dystrybucji w kwocie 874 418 tys. zł.,  
     które w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ENEA zostały wyodrębnione w segmencie Dystrybucja 
 
** - w pozycji koszty ogółem: 
        -  ujęto koszty ze sprzedaży usług dystrybucji w kwocie  874 480 tys. zł., które w skróconym śródrocznym skonsolidowanym 
           sprawozdaniu finansowym Grupy ENEA zostały wyodrębnione w segmencie Dystrybucja 
         - ujęto również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne 
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Wyniki segmentów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przedstawiają się następująco: 
 

 Obrót Wytwarzanie 
Wszystkie 
pozostałe 
segmenty 

 
Wyłaczenia Razem 

Przychody ze sprzedaży netto * 3 219 918   27 953  3 247 871 
Sprzedaż między segmentami -  1 522 -  (1 522)   
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 3 219 918 1 522 27 953 (1 522) 3 247 871 
Koszty ogółem ** (3 080 173) (1 385) (25 555) 1 522 (3 105 591) 
Wynik segmentu  139 745 137 2 398 -   142 280 
Nieprzypisane koszty zarządu     (46 630) 
Zysk operacyjny     95 650  
Koszty finansowe     (3 001) 
Przychody finansowe     61 598 
Przychody z tytułu dywidend      193 888 
Podatek dochodowy     (30 166) 
Zysk netto     317 969  

 
 
* - w pozycji przychodów ze sprzedaży netto w segmencie Obrót ujęto również przychody netto ze sprzedaży usług dystrybucji w kwocie 991 172 tys. zł.,  
     które w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ENEA zostały wyodrębnione w segmencie Dystrybucja 
 
** - w pozycji koszty ogółem: 
        -  ujęto koszty ze sprzedaży usług dystrybucji w kwocie 991 247 tys. zł., które w skróconym śródrocznym skonsolidowanym 
           sprawozdaniu finansowym Grupy ENEA zostały wyodrębnione w segmencie Dystrybucja 
         - ujęto również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne 
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Informacje dotyczące segmentów działalności (cd.) 
 
Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 30 czerwca 2011 r.  przedstawiają się następująco: 
 

Stan na 30.06.2011 Obrót 
Wszystkie 
pozostałe 
segmenty 

Razem 

Rzeczowe aktywa trwałe 18 301 138 245 156 546 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 880 656 7 985 888 641 

Razem: 898 957 146 230  1 045 187 

AKTYWA wył ączone z segmentacji   10 152 548 

 - w tym rzeczowe aktywa trwałe   49 736 
 - w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe   1 269 
RAZEM: AKTYWA     11 197 735 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 390 180 3 090 393 270 

Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji   10 804 465 
 - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   270 499 
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY  
I ZOBOWI ĄZANIA     11 197 735 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne -    6 031 6 031 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne  
wyłączone z segmentacji   3 140 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 445 7 546 7 991 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  
wyłączona z segmentacji   696 

Odpis aktualizujący należności na dzień 30.06.2011 79 233 792 80 025 
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Informacje dotyczące segmentów działalności (cd.) 
 
Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiają się następująco: 
 
 

Stan na 31.12.2010 Obrót Wytwarzanie 
Wszystkie 
pozostałe 
segmenty 

Razem 

Rzeczowe aktywa trwałe 18 746  131 179 149 925 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 757 212  6 964 764 176 

Razem: 775 958   138 143  914 101 

AKTYWA wył ączone z segmentacji    10 161 251  

 - w tym rzeczowe aktywa trwałe    59 641  

 - w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe    11 290  
RAZEM: AKTYWA      11 075 352  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 652 732  
 

5 596 658 328 

Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji  
 

 10 417 024  
 - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    55 401  

RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWI ĄZANIA      11 075 352  

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne 
-  

24 814 
21 816  46 630  

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne 
wyłączone z segmentacji  

 
 2 703 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 610 1 298 14 765  16 673 
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  
wyłączona z segmentacji  

 
 772 

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2010 81 578  765 82 343 
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Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaży zewnętrznym klientom oraz transakcji z innymi 

segmentami, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu wraz z odpowiednią częścią 

przychodów Spółki, jaką w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do tego segmentu.  

 

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów 

transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej 

danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu wraz z odpowiednią częścią 

kosztów Spółki, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu.  

 

W transakcjach międzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe, zapewniające poszczególnym jednostkom 

uzyskanie marży właściwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku. W zakresie obrotu energią 

i świadczenia usług przesyłowych obowiązują ceny określone przepisami prawa energetycznego, tj ustawą 

z dnia dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 

Uzupełniający układ sprawozdawczy – segmenty geograficzne 

 

Spółka działa w jednym środowisku gospodarczym - na terenie Polski, w związku z tym nie wydziela 

segmentów geograficznych. 

 

8. Rzeczowe aktywa trwałe  
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. Spółka dokonała nabycia rzeczowych aktywów trwałych 

na łączną kwotę 9 171 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. odpowiednio:  

49 333 tys. zł.). 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. Spółka dokonała sprzedaży i likwidacji rzeczowych 

aktywów trwałych w łącznej wartości netto  149 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. 

odpowiednio: 35 984 tys. zł.).  

 

Na dzień 30 czerwca 2011 r. łączny odpis aktualizujący wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych 

wyniósł 3 312 tys. zł. (na dzień 31 grudnia 2010 r. było to odpowiednio: 770 tys. zł.).  

 

Test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych 

 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku ENEA S.A. dokonała porównania wartości księgowej kapitałów własnych do ich 

wartości rynkowej (kapitalizacja giełdowa). ENEA S.A. stwierdziła brak podstaw do rozpoznawania strat 

(rezerw) z tytułu utraty analizowanych aktywów na dzień 31 grudnia 2010 roku. 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie stwierdzono przesłanek wskazujących na konieczność ponownego 

przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów. 

 



ENEA S.A. 
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. 
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

Noty przedstawione na stronach 10 – 32 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego  21

9. Wartości niematerialne 
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. Spółka dokonała nabycia wartości niematerialnych – 

świadectw pochodzenia na kwotę 7 991 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. 

odpowiednio: 0 tys. zł.)  

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. nastąpiło przeniesienie wartości niematerialnych  

i prawnych ze środków trwałych w budowie w wysokości 400 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy zakończonym 

31 grudnia 2010 r. odpowiednio: 2 632 tys. zł.). 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. Spółka nie dokonała  sprzedaży i likwidacji wartości 

niematerialnych (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. odpowiednio:  0 tys. zł.). 

 

10. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 
 

 
  30.06.2011 31.12.2010 
Wartość brutto   
Stan na początek okresu 7 874 545 7 844 884 
Nabycie inwestycji 365 197 37 144  
Pozostałe zmiany (4 523) - 
Odpis aktualizujący 4 523 (7 483) 
Stan na koniec okresu 8 239 742 7 874 545 
   
Odpis akutalizujący   
Stan na początek okresu 39 855 32 372 
Utworzenie odpisu - 9 320 
Rozwiązanie odpsiu -   (1 837) 
Wykorzystanie odpisu (4 523) - 
Stan na koniec okresu 35 332 39 855 
   
Wartość netto na początek okresu 7 874 545 7 844 884 
Wartość netto na koniec okresu 8 239 742 7 874 545 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. Spółka dokonała nabycia udziałów i akcji w jednostkach 

zależnych i stowarzyszonych: Hotel „EDISON” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

Elektrociepłownia Białystok S.A. na łączną kwotę 352 772 tys. zł. oraz nabyła 100% udziałów spółki DOBITT 

Energia Sp. z o.o. za kwotę 12 425 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r, Spółka 

dokonała nabycia udziałów w jednostkach zależnych na łączną kwotę 37 144 tys. zł.).  

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. oraz w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 

2010 r. Spółka nie dokonała sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, natomiast została 

zlikwidowana spółka FINEA Sp. z o.o. w likwidacji. 
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11. Odpisy aktualizujące wartość należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych należności  
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Odpis aktualizujący wartość należności na początek okresu 82 343  82 623  
Utworzony 7 480  14 333  
Rozwiązany (9 785) (14 608) 
Wykorzystany (13) (5) 
Odpis aktualizujący wartość należności na koniec okresu 80 025  82 343  

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. odpis aktualizujący wartość bilansową należności 

z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności zmniejszył się o 2 318 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy 

zakończonym 31 grudnia 2010 r. odpis aktualizujący zmalał o 280 tys. zł.). 

 

12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

 

 
30.06.2011 

 
31.12.2010 

Środki pieniężne w kasie i w banku 386 213 365 762 
- środki pieniężne w kasie  233 138 
- środki pieniężne w banku 385 980 365 624 
Inne środki pieniężne 602 357 
- środki pieniężne w drodze 602 357 
Razem środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 386 815 366 119 
Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 386 815 366 119 

 

Na dzień 30 czerwca 2011 r. ENEA S.A. posiadała środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

w kwocie 5 501 tys. zł., są to środki pieniężne: 

- na rachunku bankowym (środki zablokowane w związku z depozytem na należności i depozytem 

transakcyjnym). 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. ENEA S.A. posiadała środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 

w kwocie 10 341 tys. zł. 

 

13. Portfel inwestycyjny 
 
W związku ze spełnieniem przez ENEA S.A. warunków niezbędnych do uwolnienia środków  

z tytułu emisji akcji na GPW z rachunku ESCROW, w dniu 06 lutego 2009 roku środki te zostały przekazane 

wyspecjalizowanej firmie finansowej, zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem środkami pieniężnymi.  

Przekazane środki, zgodnie z Umową, inwestowane są jedynie w bezpieczne papiery wartościowe, według 

struktury: 

 
Rodzaj aktywa Minimalne 

zaangażowanie 
Maksymalne 
zaangażowanie 

Instrumenty dłużne, poręczone lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa 
oraz Narodowy Bank Polski 

0% 100% 

Depozyty bankowe 0% 30% 
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Na dzień 30 czerwca 2011 r. wartość ich wynosi 1 357 038 tys. zł. (bony i obligacje Skarbu Państwa – 

o wartości 1 217 038 tys. zł.) i depozyty (lokowane w określonych przez Spółkę bankach – o wartości 140 000 

tys. zł.). 

 

Portfel inwestycyjny jest traktowany jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat. 

Wybrana strategia ma na celu maksymalizować zysk przy minimalnym ryzyku. 

 
 
14. Kapitał własny związany z płatnościami w formie akcji oraz zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa 

do nieodpłatnego nabycia akcji 

 

Pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i prywatyzacji (Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji), są uprawnieni do bezpłatnego nabycia do 15% akcji 

ENEA S.A. („program”).  

Uprawnionymi pracownikami do bezpłatnego nabycia akcji są osoby, które były pracownikami Grupy 

kapitałowej ENEA SA na moment komercjalizacji przedsiębiorstwa (tj. w roku 1993 oraz 1996) oraz złożyły 

w ciągu 6 miesięcy od dnia komercjalizacji pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. 

 

Ponieważ Skarb Państwa sprzedał 10 lutego 2010 r. pierwszą akcję inwestorom na zasadach ogólnych, po 

upływie trzech miesięcy od tego dnia uprawnione osoby nabyły prawo do nieodpłatnego otrzymania akcji.  

Zarząd ENEA S.A. Uchwałą 441/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku określił liczbę akcji ENEA zbywanych 

nieodpłatnie na rzecz uprawnionych osób, przypadających na każdą z grup stażowych wskazanych w §11 

rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału 

uprawnionych pracowników na grupy, ustalanie liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb 

nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Zarząd Spółki przekazał 

Ministrowi Skarbu Państwa listę uprawnionych osób wraz z ilością przydzielonych akcji. Minister Skarbu 

Państwa ogłosi w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazacie lokalnej o przystąpieniu do zbywania akcji 

pracowniczych, obecnie trwa proces zawierania z uprawnionymi osobami umów nieodpłatnego zbycia akcji. 

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji ENEA S.A. może być realizowane do dnia 16 maja 2012  r. Po upływie 

tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa. 

Zarząd ENEA S.A. określił przydział 33 239 235 akcji uprawnionym osobom. Akcje nabyte nieodpłatnie przez 

uprawnione osoby nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb 

Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. 

 

MSSF 2 stanowi, że koszty programu powinny być rozpoznane w okresie, w którym odbywa się świadczenie 

pracy przez uprawnionych pracowników, a koszt świadczenia pracy powinien być ustalany na Dzień Przyznania 

to jest na dzień, w którym wszystkie istotne warunki przydziału akcji dla pracowników zostaną ustalone.  

Wartość programu akcji pracowniczych została ustalona przez Spółkę na postawie wyceny akcji ENEA S.A. na 

dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 
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2007 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r. zamieszczonego w prospekcie emisyjnym ENEA S.A. Wartość 

tego programu oszacowano na 901 milionów złotych. Grupa Kapitałowa ENEA rozpoznała ten całkowity koszt 

programu jako korektę lat poprzednich w kapitałach najwcześniejszego prezentowanego okresu w tym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym to jest na dzień 1 stycznia 2005 r. i nie dokonywała aktualizacji 

tego kosztu na żaden z dni kończących późniejsze lata obrotowe. 

 

Zdaniem Zarządu przepisy MSSF nie zawierają szczegółowych postanowień, co do zasad rozliczania programu 

charakteryzującego się cechami określonymi w przepisach Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, 

a w szczególności nie pozwalają na jednoznaczną interpretację sytuacji, kiedy została określona łączna pula akcji 

programu należnych pracownikom zatrudnionym na moment komercjalizacji, a więc przed Datą Przyznania, 

przy braku jednoznacznego określenia ilości akcji przyznanych poszczególnym pracownikom. W takiej sytuacji 

pracownik świadczący pracę w kolejnych okresach, do Dnia Przyznania, prawdopodobnie otrzyma większą 

liczbę akcji, jednak nie nastąpi to w drodze emisji dodatkowej ilości akcji, a wyłącznie w drodze zmniejszenia 

ilości akcji dla pozostałych pracowników.  

 

Ponadto zdaniem Zarządu Spółki podstawowym celem programu było przyznanie pracownikom rekompensaty 

za pracę świadczoną przed dniem komercjalizacji przedsiębiorstwa (a więc w przeszłości), o czym między 

innymi świadczy ustalenie dla programu łącznej nie podlegającej zmianie w wyniku dalszej pracy pracowników 

ilości przyznanych akcji.  

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione argumenty Zarząd ENEA SA zadecydował, iż wartość programu nie 

będzie podlegać aktualizacji (zmianom). W efekcie wartość przedmiotowego programu na dzień 30 czerwca 

2011 r. pozostała na poziomie 921 milionów złotych. 

 

Uprawnieni Pracownicy Elektrowni “Kozienice” S.A. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach 

nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora energetycznego, mieli określony 

termin do dnia 18 stycznia 2008 r. na złożenie oświadczenia o zamiarze zamiany ekwiwalentu na prawo do 

nieodpłatnego nabycia akcji ENEA S.A. Po uwzględnieniu złożonych oświadczeń oraz wyniku postępowania 

reklamacyjnego wartość akcji podlegających rozliczeniu w formie ekwiwalentu wyniosła 291 127 tys. zł. 

(514 920 tys. zł. na dzień 31 grudnia 2007 r.). Zamiana wartości ekwiwalentu na prawo do akcji w wysokośći 

224 042 tys. zł. została ujęta w kapitałach Spółki w pozycji ”Kapitał związany z płatnościami w formie akcji”.  

 

Na dzień 30 czerwca 2011 r. dokonano wypłaty części ekwiwalentu Uprawnionym Pracownikom Elektrowni 

„Kozienice” S.A. Pozostałe zobowiązanie z tytułu ekwiwalentu wynosi na dzień 30 czerwca 2011 r. 532 tys. zł. 

(na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązanie to wynosiło 557 tys. zł.). 
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15. Odroczony podatek dochodowy 

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

i rezerwy) przedstawiają się w sposób następujący: 

 30.06.2011 31.12.2010 
 
Stan na początek okresu (40 137) (27 366) 
Obciążenie / (Uznanie) zysku   (16 778) (13 683) 
Obciążenie/ (Uznanie) innych składników pełnego dochodu - 912 

Stan na koniec okresu (56 915) (40 137) 
 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca  2011 r. uznanie zysku przed opodatkowaniem Spółki w wyniku 

zwiększenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 16 778 tys. zł. (w okresie 12 miesiecy 

zakończonym 31 grudnia 2010 r. uznanie zysku przed opodatkowaniem Spółki w wyniku zwiększenia aktywa 

wynosiło 13 683 tys. zł.). 

 

16. Świadectwa pochodzenia energii 
 

 30.06.2011 31.12.2010 
 
Świadectwa pochodzenia (66 684) (85 950) 
Zaliczki na świadectwa pochodzenia (3 175) (2 610) 
Rezerwa na koszty umorzenia świadectw pochodzenia 238 572 219 339 
Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii 168 713 130 779 
 
 
17. Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 
 
Rezerwa na przewidywane straty z tytułu postępowań o odszkodowania i kar 
 
    30.06.2011 31.12.2010 
 
Stan na początek okresu 43 529 42 338 

Zwiększenie rezerw    6 179 19 450 

Zmniejszenie rezerw      (3 795) (18 259) 

Stan na dzień bilansowy 45 913 43 529 
 
 
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Imiennie tworzone 

są rezerwy na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgłoszonym przeciwko Spółce. Kwota na 

którą tworzona jest rezerwa stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia 

roszczenia. Koszt ich utworzenia ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Opis istotnych roszczeń 

oraz zobowiązania warunkowe z tego tytułu zostały przedstawione w nocie 22.2.  

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. rezerwa na przewidywane straty z tytułu postępowań 

o odszkodowania i kar zwiększyła się o 2 384 tys. zł. (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 r. 

rezerwa na przewidywane straty z tytułu postępowań o odszkodowania i kar zwiększyła się o 1 191 tys. zł.). 
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18. Dywidenda   
 
W dniu 29 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie 

podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., zgodnie 

z którą na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 194 235 tys. zł. (dywidenda na jedną akcję 

wyniosła 0,44 zł.). Do dnia 30 czerwca 2011 r. dywidenda nie została wypłacona akcjonariuszom. 

 

W dniu 20 kwietnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie 

podziału zysku netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zgodnie z którą 

przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 167 748 tys. zł. (dywidenda na jedną akcję wyniosła 

0,38 zł.). Do dnia 30 czerwca 2010 r. dywidenda została wypłacona akcjonariuszom. 

 
19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Spółka zawiera transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi: 

(i) Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej  ENEA S.A. 

 

 01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010 - 31.12.2010 

Wartość zakupu, w tym: 999 843 3 491 927 
           zakupy inwestycyjne 3 166 12 921 
           zakupy materiałów 439 836 
           zakupy usług 915 773 1 803 098 
           pozostałe (w tym energia)  80 465 1 675 072 
 
 
Wartość sprzedaży, w tym: 

 
 

7 550 

 
 

344 754 
           sprzedaż energii 2 354 332 399 
           sprzedaż materiałów i towarów - - 
           sprzedaż usług 469 2 162 
           pozostała 4 727 10 193 
 
 

 30.06.2011 31.12.2010 

Należności  115 104 46 196 
Zobowiązania 275 747 463 655 
 
 
(ii)  Transakcje zawarte pomiędzy Spółką a Członkami Władz Grupy, które podzielić należy na trzy kategorie: 

� wynikające z zawartych umów o pracę z Członkami Zarządu Jednostki Dominującej oraz 

dotyczące powołania na Członków Rad Nadzorczych, 

� dotyczące udzielonych pożyczek z ZFŚS dla Członków Zarządu Jednostki Dominującej oraz 

Członków Rady Nadzorczej, będących pracownikami ENEA S.A., 

� wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym. 

 
` W zakresie pierwszej z wymienionych kategorii kwotę transakcji zobrazowano w poniższej tabeli: 
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Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki 
Tytuł 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.01.2010 - 
30.06.2010 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.01.2010 - 
30.06.2010 

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 446 607 - - 

Wynagrodzenia z tytułu powołania do 
organów zarządzających lub nadzorujących - - 216 208 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 
radach nadzorczych jednostek zależnych 99 148 - - 

Wynagrodzenia z tytułu pozostałych 
świadczeń pracowniczych w tym: (ulgowa 
odpłatność za energię elektryczną) 113 91 - - 

RAZEM 658 846 216 208 
 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie wysokości wynagrodzeń podlegają przepisom Ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z jej 

zapisami maksymalne wynagrodzenie miesięczne nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość nagrody rocznej nie 

może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym 

przyznanie nagrody. 

 
Transakcje dotyczące pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiono w tabeli 
poniżej: 
 

Stan na dzień  
Udzielono od 

dnia Spłaty do dnia  Stan na dzień  Lp. Organ 
01.01.2011 01.01.2011 30.06.2011   30.06.2011 

1. Zarząd - - -  - 
2. Rada Nadzorcza 29 5 (4)  30 
 RAZEM 29 5 (4)  30 

 

 
 
 
      

Stan na dzień 
Udzielono od 

dnia Spłaty do dnia  Stan na dzień 
     

Lp. Organ 

01.01.2010 01.01.2010 31.12.2010  31.12.2010 

1. Zarząd 21 - (21)*  - 
2. Rada Nadzorcza 29 11 (11)  29 
 RAZEM 50 11 (32)  29 

 

* - 21 tys. zł dotyczy wyeliminowania z prezentacji pożyczki Piotra Koczorowskiego odwołanego z funkcji Członka Zarządu z dniem 
16 kwietnia 2010 r. 
 
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.  
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(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 zaciągnięte na dzień bilansowy, lecz jeszcze nie ujęte w bilansie wynoszą: 

 30.06.2011 31.12.2010 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 10 528 14 172 

Nabycie wartości niematerialnych 16 160 
 
 10 544 14 332 

 
 
21. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki 

 
Sprzedaż energii elektrycznej w ciągu roku podlega wahaniom sezonowym. Sprzedaż energii wzrasta 

w miesiącach zimowych i spada w miesiącach letnich. Uzależnione jest to od temperatury otoczenia oraz 

długości dnia. Zakres tych wahań wyznaczają niskie temperatury oraz krótsze dni zimą oraz wyższe temperatury 

i dłuższe dni latem. Sezonowość sprzedaży energii w znacznie większym stopniu dotyczy drobnych odbiorców 

(stanowią oni 46,80 % wartości sprzedaży), aniżeli odbiorców z sektora przemysłowego. 

 

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

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

 

 
 
 
 



ENEA S.A. 
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. 
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

Noty przedstawione na stronach 10 – 32 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  

 29 

22.1. Udzielone przez Spółkę poręczenia kredytów i pożyczek oraz gwarancje 

 

Zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. 
    

L.p. 
Nazwa podmiotu,  

któremu udzielono gwarancji  
lub poręczenia 

Łączna kwota zobowiązań, 
która została poręczona 

lub gwarantowana 

Okres, na jaki udzielono 
poręczenia / gwarancji 

Charakter powiązań między Spółką  
a podmiotem, który zaciągnął  

zobowiązanie 

 1. EP Zakład Transportu Sp. z o.o. 195 tys. PLN (49 tys. EUR) 31-08-2017 spółka zależna 

     

 

Zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 
    

L.p. 
Nazwa podmiotu,  

któremu udzielono gwarancji  
lub poręczenia 

Łączna kwota zobowiązań, 
która została poręczona 

lub gwarantowana 

Okres, na jaki udzielono 
poręczenia / gwarancji 

Charakter powiązań między Spółką  
a podmiotem, który zaciągnął  

zobowiązanie 

 1. EP Zakład Transportu Sp. z o.o. 194 tys. PLN (49 tys. EUR) 31-08-2017 spółka zależna 

     

 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła gwarancji lub poręczeń kredytu lub pożyczki. 
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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 2011 r. przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 5 576 spraw z powództwa Spółki 

na łączną kwotę 18 892 tys. zł. (na 31 grudnia 2010 toczyło się 5 767 spraw o łącznej wartośći 15 748 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 (nota 22.5). 

 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 131 spraw przeciwko Spółce na 

łączną kwotę 37 986 tys. zł. (odpowiednio na 31 grudnia 2010 toczyło się 157 spraw o łącznej wartości 

37 691 tys. zł.). Rezerwy związane z tymi sprawami sądowymi prezentowane są w nocie 17. 

 

22.3.  Postępowania arbitrażowe  

 

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie toczyły się żadne postępowania przed organami właściwymi dla postępowań 

arbitrażowych. 

 

22.4. Postępowania toczące się przed organami administracji publicznej 

 

Decyzją Prezesa UOKiK z dnia 12 września 2008 r. kończącą postępowanie w sprawie obciążania odbiorców 

energii dwukrotną opłatą abonamentową za miesiąc styczeń 2008 roku, ENEA S.A. została zobowiązana do 

zapłaty kary pieniężnej w wysokości 160 tys. złotych. Spółka złożyła odwołanie od przedmiotowej decyzji 

w dniu 30 września 2008 r. Dnia 31 sierpnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów obniżył karę pieniężną nałożoną na Spółkę do kwoty 10 tys. zł. . W dniu 25 września 2009 roku 

ENEA złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów wnosząc o uchylenie decyzji w całości.  W dniu 27 kwietnia 2010 r. Sąd uchylił wyrok 

i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2011 r. SOKiK oddalił odwołanie 
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ENEA S.A. od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 12 września 2008 r. oraz utrzymał karę pieniężną nałożoną na 

Spółkę w wysokości 10 tys. zł. 20 kwietnia 2011 roku Spółka złożyła apelację od wyroku SOKiK  

z dnia 27 stycznia 2011 roku.  

 

W dniu 27 listopada 2008 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki orzekł w sprawie o niewykonanie przez 

ENEA obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w 2006 roku i nałożył na Spółkę karę 

pieniężną w kwocie 7 594 tys. zł.  W dniu 17 grudnia 2008 roku ENEA złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego 

w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). W dniu 15 grudnia 2009 roku Sąd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów wydał korzystny dla ENEA wyrok, zmieniając decyzję Prezesa URE z dnia 27 

listopada 2008 roku i umarzając postępowanie administracyjne. Do przedmiotowej decyzji Sądu Prezes URE 

wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 24 listopada 2010 r. (VI ACa 327/10) 

Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez Prezesa URE wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – SOKiK z dnia 

15 grudnia 2009 r. i przekazał sprawę SOKiK do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia o kosztach 

postępowania odwoławczego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. ENEA utworzyła rezerwę na powyższą karę w pełnej 

wysokości. 

 

 

W dniu 28 grudnia 2009 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki orzekł w sprawie o niewykonanie przez 

ENEA obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w I półroczu 2007 roku i nałożył na 

Spółkę karę pieniężną w kwocie 2 150 tys. zł. W dniu 19 stycznia 2010 roku ENEA odwołała się od decyzji 

Prezesa URE do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na dzień 

30 czerwca 2011 r. ENEA utworzyła rezerwę na powyższą karę w pełnej wysokości. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
22.5. Ryzyko związane ze stanem uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości wykorzystywanych 

przez Spółkę  

 

Ryzyko związane ze stanem uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości wykorzystywanych przez Spółkę 

(obecnie wykorzystywanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.) wynika z faktu, że Spółka nie dla wszystkich 

obiektów posiadała tytuł prawny do korzystania z gruntów, na których są usytuowane sieci przesyłowe 

oraz związane z nimi urządzenia. W przyszłości Spółka może być zobowiązana do ponoszenia kosztów z tytułu 

bezumownego korzystania z nieruchomości, które miało miejsce w latach ubiegłych do momentu wyodrębnienia 

ENEA Operator Sp. z o.o.  

 

Brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomości powoduje zagrożenie powstania dodatkowych kosztów 

związanych z żądaniami wypłaty odszkodowań za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu, czynszu dzierżawnego 

lub wyjątkowo, w pojedynczych przypadkach z żądaniami związanymi ze zmianą lokalizacji obiektu 

(przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego).  
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Rozstrzygnięcia sądowe zapadające w tych sprawach są o tyle istotne, że w znaczący sposób wpływają zarówno 

na kształtowanie postępowania Spółki wobec osób zgłaszających roszczenia przedsądowe w związku 

z urządzeniami zlokalizowanymi na ich nieruchomościach w przeszłości, jak i na sposób regulowania stanu 

prawnego tych urządzeń w przypadku nowych inwestycji.  

 

Spółka utworzyła rezerwę na wszystkie zgłoszone do Spółki roszczenia właścicieli nieruchomości, przy których 

znajdują się sieci przesyłowe i urządzenia z nimi związane uwzględniając najbardziej właściwy, w ocenie 

Zarządu szacunek nakładów niezbędnych do uregulowania roszczenia. Od momentu wydzielenia operatora 

systemu dystrybucyjnego roszczenia kierowane są również do ENEA Operator Sp. z o.o..do którego obecnie 

należą sieci przesyłowe i związane z nimi urządzenia.  

 

Spółka nie tworzy rezerwy na potencjalne niezgłoszone roszczenia właścicieli gruntów o nieuregulowanym 

statusie korzystania z tych gruntów..Potencjalne kwoty roszczeń z tego tytułu mogą być istotne dla Spółki, 

biorąc pod uwagę powierzchnię gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym. Spółka nie posiada ewidencji 

oraz znajomości ich statusu prawnego i w związku z tym nie jest w stanie wiarygodnie oszacować maksymalnej 

kwoty potencjalnych roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z obcych gruntów. 

 

22.6. Ryzyko związane z partycypacją w kosztach korzystania z gruntów leśnych będących w zarządzie 

Lasów Państwowych na potrzeby linii elektroenergetycznych 

 

W dniu 29 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie zainicjowane przez Ministra Środowiska z udziałem 

przedstawicieli Lasów Państwowych, Ministerstwa Skarbu Państwa, PSE-Operator Sp. z o.o. oraz 

reprezentującego interes spółek dystrybucyjnych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 

Elektrycznej. Propozycja Lasów Państwowych zmierzająca do zawierania umów dzierżawy terenów pod liniami 

nie została przyjęta i uznano za konieczne wypracowanie rozwiązania systemowego na gruncie stosownych 

zmian legislacyjnych. W roku 2010 Ministerstwo Gospodarki podjęło próbę i przygotowało projekt ustawy, 

którą chce uregulować zasady korzystania elektroenergetykę z zarządzanych przez Lasy Państwowe 

nieruchomości leśnych, nad którymi przebiegają przesyłowe i dystrybucyjne linie elektroenergetyczne. Zawarta 

w projekcie ustawy propozycja przewiduje, że korzystanie z terenów leśnych pod liniami energetycznymi 

miałoby się odbywać na zasadzie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Na dzień sporządzenia niniejszego 

skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz 

ustawy o ochronie przyrody, została uchwalona przez Sejm i Senat i podpisana przez Prezydenta. Zakłada ona, 

że wynagrodzenie za służebność przesyłu miałoby być ustalane w wysokości podatków i opłat lokalnych przez 

Lasy Państwowe od obszaru objętego służebnością. 

 

Spółka nie tworzy rezerwy na przedsądowe roszczenia z tytułu korzystania z gruntów leśnych będących 

w zarządzie Lasów Państwowych na potrzeby linii elektroenergetycznych stanowiących do dnia 30 czerwca 

2007 r. własność ENEA S.A. (w dniu 30 czerwca 2007 r. nastąpiło przeniesienie wszystkich linii 
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elektroenergetycznych do ENEA Operator Sp. z o.o.). Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującymi, roszczenia obejmujące okres dłuższy niż trzyletni ulegają przedawnieniu.  

 

Niezależnie od wspomnianych powyżej działań w celu systemowego uregulowania stosunków prawnych 

nieruchomości Lasów Państwowych, pojedyncze nadleśnictwa zgłosiły roszczenia wobec Spółki 

o odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntów przez Spółkę (sprawy w Sądzie). Roszczenia te 

są ujęte w rezerwie, o której mowa w nocie 17.  

 
23. Zdarzenia po dacie bilansu 

 
Dnia 13 lipca 2011 r. ENEA S.A. sprzedała 6 860 akcji w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. za łączną kwotę 9 611 820,40 złotych na rzecz spółki Centrozap S.A. 

z siedzibą w Katowicach.  

 
 


