
 

MINISTERSTWO GOSPODARKI    pl. Trzech Krzyży 5,  00 - 507 Warszawa 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A.

 
Numer identyfikacyjny - REGON 
 

G - 10.1 k 
Sprawozdanie o działalności 

podstawowej elektrowni          cieplnej 
zawodowej 

za kwartał ….....  2003 r. 

00 - 950 Warszawa 1, skr. poczt. 143  

Przekazać / wysłać w terminie do 20 dnia każdego 
miesiąca po kwartale sprawozdawczym, do dnia 
5 lutego za IV kwartał 

Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i regulacyjnych usług systemowych 

Wyszczególnienie Ilość (MWh) Wartość (tys. zł) 
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w tym: sprzedawane w ramach KDT 20 X  

Razem przychody (energia elektryczna + RUS) 21 X  

energia elektryczna z pełnego skojarzenia 22   

energia elektryczna ze źródeł odnawialnych 23   w tym: 

energia kupowana na rynku bilansującym  24   

Dział 2. Obrót energią elektryczną 

Wyszczególnienie Ilość (MWh) Wartość  (tys. zł) 

0 1 2 

na rynku bilansującym 1   

na giełdzie 2   Zakup energii elektrycznej 

od pozostałych dostawców 3   

na rynku bilansującym 4   

na giełdzie 5   

WN + NN 6   
odbiorcy finalni 

SN 7   

Sprzedaż energii elektrycznej 

pozostali odbiorcy 8   

Saldo obrotu (w. 1 + 2 + 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8) 9   



 
 

Dział 3. Wynik finansowy na energii elektrycznej według rodzajów działalności, w tys. zł 

Wyszczególnienie 
Wytwarzanie 

energii elektrycznej, 
regulacyjne usługi systemowe 

Dystrybucja 
energii elektrycznej 

Obrót 
 energią elektryczną 

Razem 
energia elektryczna 

0 1 2 3 4 

Przychody ze sprzedaży 01     

Koszty działalności własnej 02     

Koszty zakupu energii do 
odsprzedaży 

03     

Koszty sprzedaży 04 
    

w tym: podatek akcyzowy 05 
 

X X 
 

 06     

Koszty zarządu 07     

Razem koszty uzyskania 
przychodów  (w. 02 + 03 + 04 + 07) 

08 
    

Wynik na sprzedaży (w. 01 - 08) 09     

Pozostałe koszty 10     

Koszty finansowe 11     

Dział 4. Koszty w układzie kalkulacyjnym, w tys. zł  

Wyszczególnienie Wytwarzanie energii  
elektrycznej i rezerwa mocy 

Pozostałe regulacyjne 
usługi systemowe 

Wytwarzanie ciepła 
Uzdatnianie 

nośnika ciepła 

0 1 2 3 4

Koszty zmienne  (w. 02 + 05 + 08 +  09 + 10 + 11) 01     

Paliwo produkcyjne 02     

w tym:   paliwo podstawowe 03     

w tym: węgiel  04     

Koszty zakupu paliwa 05     

w tym: koszty transportu zakupionego paliwa 06     

  w tym: węgiel  07     

Pozostałe materiały 08     

Koszty korzystania ze środowiska 09     

Koszty energii elektrycznej zakupionej 10     

Koszty energii elektrycznej 
z własnej produkcji zużytej na produkcje ciepła 

11 X X   

Koszty stałe  (w. 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 19 + 21) 12     

Materiały 13     

Wynagrodzenia i świadczenia 14     

Amortyzacja 15     

Podatki i opłaty 16     

Pozostałe koszty działalności podstawowej 17     

w tym: usługi obce 18     

Remonty 19     

w tym: usługi obce 20     

Koszty wydziałów pomocniczych 21     



 

Razem koszty wytworzenia  (w. 01 + 12) 22     

Dział 5. Wynik finansowy na cieple według rodzajów działalności, w tys. zł 

Działalność wytwórcza Działalność dystrybucyjna 
Wyszczególnienie 

wytwarzanie ciepła nośnik ciepła przesyłanie 
i dystrybucja 

obsługa handlowa 
odbiorców 

Obrót 
 ciepłem 

Razem 

0 1 2 3 4 5 6 

Przychody ze sprzedaży 01       

Koszty działalności własnej 02       

Koszty  ciepła zakupionego  03 X X     

Koszty sprzedaży 04 
      

Koszty zarządu 05 
      

Razem koszty uzyskania przychodów  
(w. 02 + 03 + 04 + 05) 

06 
      

 w tym: koszty  KCS 
*) 07 

 
X X X X  

Wynik na sprzedaży (w. 01- 06) 08 
      

Pozostałe koszty 09       

Koszty finansowe 10       

Sprzedaż ciepła 
z własnej produkcji [GJ] 

11       

Zakup ciepła 
przeznaczonego do obrotu [GJ] 

12 X X X X   

*) Patrz  objaśnienia! 
Dział 6. Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej, w tys. zł 

Wyszczególnienie Energia elektryczna Ciepło 

0 1 2 

Długoterminowe 01   

z tego: kredyty bankowe 02   

w tym: środki trwałe w budowie zabezpieczone kontraktami 
długoterminowymi 

03   

 pozostałe 04   

w tym: środki trwałe w budowie zabezpieczone kontraktami 
długoterminowymi 

05   

Krótkoterminowe 06   

Dział 7. Import węgla kamiennego z krajów spoza Unii Europejskiej. [Obowiązuje od roku 2004] 

Zakup węgla Rodzaj kontraktów *) 
Kraj pochodzenia 

Ilość (t) Wartość (tys. zł) 

Wartość opałowa 
(kJ/kg) 

poniżej roku rok lub więcej 

0 1 2 3 4 5 

 01      

 02      

 03      

 04      

 05      

 06      

 07      

 08      

 09      



 

 10      

*) rodzaj kontraktu należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej rubryce 

Dział 8. Łączny wynik na działalności energetycznej(energia elektryczna i ciepło), w tys. zł 

Wyszczególnienie Wartość 

0 1 

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła 01  

Koszty działalności własnej 02  

Koszty zakupu energii do odsprzedaży 03  

Koszty sprzedaży 04  

Koszty zarządu 05  

Razem koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła 06  

Wynik na sprzedaży energii elektrycznej i ciepła  07  

Pozostałe przychody 08  

Pozostałe koszty 09  

Wynik z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów  10  

Przychody finansowe 11  

w tym: odsetki od przeterminowanych należności 12  

Koszty finansowe 13  

Wynik z uwzględnieniem przychodów i kosztów finansowych 14  

Uwaga: Dane finansowe  należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku.  

Nazwisko, imię i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie 

 Pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy 

 
……………………………………….. 

............................................... 
( miejscowość i data )  

…………………………………………….. 

 


