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Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia kalendarzowego 
miesiąca po zakończeniu kwartału, do dnia 
5 lutego 2007 r.za IV kwartał 2006. 

Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i regulacyjnych usług systemowych 

Wyszczególnienie Ilość (MWh) Wartość (tys. zł) 

0 1 2 

PSE 01   
w tym kontrakty  długoterminowe 02   
w tym kontrakty  eksportowe 03   

Spółki dystrybucyjne 04   
 05   

na wysokim napięciu 06   
na średnim napięciu 07   

korzystający 
z prawa wyboru 

sprzedawcy 

na niskim napięciu 08   
na wysokim napięciu 09   
na średnim napięciu 10   

Odbiorcy 
końcowi 

niekorzystający 
z prawa wyboru 

sprzedawcy 

na niskim napięciu 11   

Kontrakty 
bezpośrednie 

Przedsiębiorstwa obrotu 12   
Giełda 13   

Kierunek 
sprzedaży 

Rynek bilansujący 14   

Energia 
elektryczna 

Razem (01 + 04 do 14) 15   
sekundowa i minutowa 16   
godzinowa 17   operacyjne 

odtworzeniowa 18   
rezerwy 

mocy 

trwała 19   
w tym sprzedawane w ramach KDT  20   

pozostałe usługi systemowe 21 X  

Produkt, 
usługa 

Regulacyjne 
usługi  

systemowe 

w tym sprzedawane w ramach KDT 22 X  
Razem przychody (energia elektryczna + RUS) 23 X  

energia elektryczna z pełnego skojarzenia 24   
w tym 

energia kupowana na rynku bilansującym  25   
Produkcja energii elektrycznej brutto 26  X 

w skojarzeniu 27  X 

w tym z pełnego skojarzenia 28  X w tym 

produkcja z biopaliw 29  X 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dział 2. Obrót energią elektryczną  

Wyszczególnienie Ilość (MWh) Wartość  (tys. zł) 

0 1 2 

na rynku bilansującym 01   

na giełdzie 02   

od pozostałych dostawców 03   
Zakup energii elektrycznej 

Razem (w. 01+ 02 + 03) 04   

na rynku bilansującym 05   

na giełdzie 06   

WN + NN 07   

SN 08   odbiorcy 
końcowi 

nN 09   

w tym: energia elektryczna z pełnego skojarzenia 10   

Sprzedaż energii elektrycznej 

pozostali odbiorcy 11   

Saldo obrotu (w.  04 –  05 – 06  –  07 – 08 – 09 – 11 ) 12   

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, koszty umorzonych     
praw  majątkowych, opłaty zastępczej 

03 
 

  
 

Koszty sprzedaży 04 
    

w tym podatek akcyzowy 05 
 

X X 
 

Podatek akcyzowy                            
od potrzeb własnych 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 + 12) 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 produkcję ciepła 11 X X   

Koszty podgrzewania nośnika ciepła 12 X X X  

Koszty stałe  (w. 14 + 16 + 18 + 20 + 21) 13 
    

Materiały i energia 14 
    

w tym na remonty 15  
   

Wynagrodzenia i świadczenia 16 
    

w tym dla wydziałów 
remontowych i pomocniczych  17  

   

Amortyzacja 18  
   

w tym dla wydziałów 
remontowych i pomocniczych  19  

   

Podatki i opłaty 20  
   

Pozostałe koszty  21  
   

w tym usługi obce 22  
   

Razem koszty wytworzenia  (w. 01 + 13) 23 
    

w tym na remonty 24 
    

 koszty wydziałów pomocniczych 25 
    

 

 

 

 

 
 
 
 



 

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       

Produkcja ciepła netto [GJ] 11  X X X X  

w tym produkcja ciepła 
  w skojarzeniu [GJ]  12  X X X X  

Sprzedaż ciepła 
z własnej produkcji [GJ] 13  X X X X  

Zakup ciepła 
przeznaczonego do obrotu [GJ] 14 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.  
Zakup węgla Rodzaj kontraktów *) 

Kraj pochodzenia 
ilość (t) wartość 

(tys. USD) 
wartość  
(tys. zł) 

w tym koszty
transportu 

(tys. zł) 

wartość 
opałowa 
(kJ/kg) 

poniżej 
roku 

rok 
lub więcej 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 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, koszty umorzonych praw  majątkowych, opłaty zastępczej 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  

 

 

 

 



 

Dział 9. Zużycie paliwa  

Podstawowe 
 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary Węgiel 
kamienny 

Węgiel 
brunatny 

Gaz 
ziemny 

Gaz 
koksowniczy

Paliwa 
ciekłe Biogaz Biomasa 

Pozostałe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ilość 01   
      

fizycznej 02   
      w tym na 

energię 
elektryczną -  
podział  paliwa 
wg metody 

elektrowni 
równoważnej*) 03 

t/tys.m3 

  
      

energia chemiczna paliwa 04   
      

fizycznej 05   
      w tym na 

energię 
elektryczną - 
podział paliwa 
wg metody 

elektrowni 
równoważnej*) 06   

      

Zużycie 

energia chemiczna paliwa 
na energię elektryczną 
w skojarzeniu 
wg metody fizycznej 

07 

GJ 

  

      

Dział 10.  Prawa majątkowe dotyczące świadectw pochodzenia**  

Ilość Wartość Średnia cena 
 (kol. 2/1) Pozostałe opłaty 

Wyszczególnienie 

MWh tys. zł zł/MWh tys. zł 
0 1 2 3 4 

Umorzenie praw majątkowych   01     

Opłata zastępcza 02     

** ) Wypełnić w sprawozdaniu za I kwartał 2006 roku; dotyczy danych za poprzedni rok kalendarzowy. 

*) Patrz objaśnienia.  
Uwaga: Dane finansowe  należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku.  

 

..…………………………… ..…………………………… ..………..………….……………
(imię, nazwisko i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie) ( miejscowość, data )                            (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)
 


