
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,   pl. Trzech Krzyży 3/5,  00 - 507 Warszawa 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. 

00 - 950 Warszawa 1 

 skr. poczt. 143 
 

Numer identyfikacyjny - REGON 

G-10.1(w)k 
 

Sprawozdanie o działalności 
podstawowej elektrowni wodnej 

 
za kwartał ……… 2006 r. Przekazać/wysłać w terminie do 20. dnia każdego 

miesiąca po kwartale sprawozdawczym, do dnia  
5. lutego za IV kwartał. 

Dział 1. Wynik finansowy na energii elektrycznej, w tys. zł 
Wytwarzanie energii elektrycznej, 
rezerwa mocy, usługi systemowe 

Wyszczególnienie energia z 
dopływu 

naturalnego

energia z wody 
przepompowanej 

Obrót Razem 

0 1 2 3 4

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej ogółem 01     

rezerwa minutowa 02     

rezerwa godzinowa 03     
rezerwa 
mocy z tego 

rezerwa interwencyjna * 04     

pozostałe regulacyjne usługi systemowe 05     

PSE 06     

Spółki dystrybucyjne 07     
na wysokim 
napięciu 08     
na średnim 
napięciu 09     

korzystający 
z prawa wyboru 

sprzedawcy 
na niskim 
napięciu 10     
na średnim 
napięciu 11     

Odbiorcy 
końcowi 

odbiorcy 
taryfowi na niskim 

napięciu 12     

Kontrakty 
bezpośrednie 

Przedsiębiorstwa obrotu 13     

Giełda 14     

z tego 

energia 
elektryczna 

według 
kierunków 

Rynek bilansujący 15     

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  16   x  

Koszty obrotu 17 x x   

w tym  koszt energii zakupionej do odsprzedaży 18 x x   

Koszty sprzedaży 19     

w tym  opłaty przesyłowe  20   x  

Koszty zarządu 21     

Zysk / strata na sprzedaży  (w. 01-16-17-19-21) 22     

Pozostałe przychody 23 x x x  

Pozostałe koszty 24     

Przychody finansowe 25 x x x  

Koszty finansowe związane z energią elektryczną 26     

Łączny wynik finansowy (w. 22 + 23 + 25 – 24 – 26) 27 x x x  

* Dotyczy tylko elektrowni nieświadczących usługi rezerwy godzinowej. 

 
 



 
Dział 2. Koszty w układzie kalkulacyjnym, w tys. zł 

Wytwarzanie energii elektrycznej, rezerwa mocy, 
usługi systemowe 

Wyszczególnienie 
energia z dopływu naturalnego energia z wody 

przepompowanej 

Obrót 

0 1 2 3

Koszty zmienne 01 

w tym zakup energii elektrycznej na pompowanie wody 02 x  x 

Koszty stałe  (w. 04 + 06 + 08 + 10 +11) 03  
Materiały 04  

w tym na remonty 05  
Wynagrodzenia i świadczenia 06  

w tym dla wydziałów remontowych i pomocniczych  07  
Amortyzacja 08  

w tym dla wydziałów remontowych i pomocniczych  09  
Podatki i opłaty 10  
Pozostałe koszty  11  

w tym usługi obce spółek eksploatacyjnych 12  
Razem koszty wytworzenia  (w. 01 + 03) 13  

w tym na remonty 14  
koszty wydziałów pomocniczych 15  

Przeciętna wartość brutto środków trwałych produkcyjnych 16 

Przeciętna wartość netto środków trwałych produkcyjnych 17  
Dział 3. Sprzedaż  energii elektrycznej, w MWh 

Elektrownie 

szczytowo-pompowe Wyszczególnienie 
o dopływie naturalnym 

człon pompowy dopływ naturalny 
0 1 2 3 

PSE 01    

Spółki dystrybucyjne 02    

na wysokim 
napięciu 03    

na średnim 
napięciu 04    

korzystający 
z prawa 
wyboru 

sprzedawcy na niskim 
napięciu 05    

na średnim 
napięciu 06    

Odbiorcy 
końcowi 

odbiorcy 
taryfowi na niskim 

napięciu 07    

Kontrakty 
bezpośrednie 

Przedsiębiorstwa obrotu 08    

Giełda energii elektrycznej 09    

Sprzedaż 
energii  

elektrycznej 
według 

kierunków 

Rynek bilansujący 10    

Zakup energii do odsprzedaży 11  

 
Uwaga: Dane finansowe  należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku. Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienia. 

 
 

...................................................  
(imię, nazwisko i telefon osoby,  
która sporządziła sprawozdanie) 

.............................                              
(miejscowość, data) 

......................................................... 
(pieczątka imienna i podpis osoby                  

działającej w imieniu sprawozdawcy) 



 


