
MINISTERSTWO GOSPODARKI   pl. Trzech Krzyży 3/5,  00 - 507 Warszawa 
Agencja Rynku Energii  S.A.
00 - 950 Warszawa 1  
skr. poczt. 143 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Numer identyfikacyjny - REGON 

G - 10.4 k 
Sprawozdanie o działalności 

przedsiębiorstwa energetycznego 
zajmującego się przesyłem i obrotem 

energią elektryczną 
za kwartał ...................   2006 ra) 

za rok  2006 a)

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia kalendarzowego 
miesiąca  po  zakończeniu kwartału,  do dnia  5  lutego 
2007 r.za IV kwartał 2006 r. ,do dnia 31 marca 2007 r. za 
rok 2006. 

a) Niepotrzebne skreślić 

Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i usług przesyłowych odbiorcom niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy 
Energia czynna 

ilość wartość 
Opłata 

abonamentowa 
Opłaty za usługi 

przesyłowe Wyszczególnienie Liczba 
odbiorców 

MWh tys. zł 
0 1 2 3 4 5 

Razem odbiorcy 01      
odbiorcy na WN – grupy A 02      

w tym  energia do odsprzedania  *) 03      
odbiorcy na SN – grupy B 04      

w tym  energia do odsprzedania  *) 05      
odbiorcy na nN – grupy C 06      

w tym  energia do odsprzedania  *) 07      
odbiorcy grup G 08      

w tym  energia do odsprzedania  *) 09      
z wiersza 08 gospodarstwa domowe         
i rolne w mieście i na wsi 10      

odbiorcy grup R 11      
*) dane uzupełniające 
Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i usług przesyłowych odbiorcom niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy (dok.) 

Pozostałe opłaty Bonifikaty i upusty Razem przychody 
(kol. 3 + 4 + 5 + 6 - 7)  

Średnia łączna cena 
(kol. 8/2) Wyszczególnienie 

tys. zł zł/MWh
0 6 7 8 9 

Razem odbiorcy 01     
odbiorcy na WN – grupy A 02     

w tym  energia do odsprzedania  *) 03     
odbiorcy na SN – grupy B 04     

w tym  energia do odsprzedania  *) 05     
odbiorcy na nN – grupy C 06     

w tym  energia do odsprzedania  *) 07     
odbiorcy grup G 08     

w tym  energia do odsprzedania  *) 09     
z wiersza 08 gospodarstwa domowe i rolne                    
w mieście i na wsi 10     

odbiorcy grup R 11     
*) dane uzupełniające 
Dział 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy 

Ilość  Wartość  Pozostałe 
przychody

Średnia cena  
(kol. (3 + 4) / 2) Wyszczególnienie Liczba     

odbiorców MWh tys. zł zł/MWh 
0 1 2 3 4 5

NN 01     
WN 02     
SN 03      

Odbiorcy 
końcowi 

nN 04      
pompowanie wody 05      
inne przedsiębiorstwa sieciowe 06      
przedsiębiorstwa obrotu 07      
giełda energii 08 X     

rynek bilansujący 09 X     

eksport 10      
inni odbiorcy 11      

Pozostali 
odbiorcy 

odsprzedaż energii  z pełnego skojarzenia  12      
Razem sprzedaż (w. od 01 do w. 12) 13      



       

Dział 3. Sprzedaż usług przesyłowych 
Przychody według stawek sieciowych 

stawki stałe stawki zmienne 
moc  

umowna
wartość energia 

dostarczona 
wartość 

Wyszczególnienie Liczba 
odbiorców 

MW tys. zł MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 5

Odbiorcy końcowi 01      

opłaty zależne od mocy 02      niekorzystający 
 z prawa wyboru 

sprzedawcy 
(taryfowi) opłaty niezależne od mocy 03  X    

WN 04      

SN 05      

z tego 
korzystający 

z prawa wyboru 
sprzedawcy 

nN 06      

inne przedsiębiorstwa sieciowe 07      

  w tym    OSP 08      

OSD 09      

przedsiębiorstwa wytwórcze 10      

pompowanie wody w elektrowniach 
szczytowo-pompowych 11      

przedsiębiorstwa obrotu 12      

eksport 13      

Pozostali 
odbiorcy 

 14      

Razem sprzedaż 15      

Dział 3. Sprzedaż usług przesyłowych (dokończenie) 
Przychody 

według 
stawek 

systemowych 

Przychody 
według 
stawek 

rozliczeniowych 

Pozostałe 
przychody 

Opłaty 
abonamentowe 

Bonifikaty 
i upusty 

Razem 
wartość 

(kol. 3+5+6+7+8+9-10)Wyszczególnienie 

tys. zł 
0 6 7 8 9 10 11

Odbiorcy końcowi 01       

Opłaty 
zależne od mocy 02       niekorzystający 

 z prawa wyboru 
sprzedawcy 
(taryfowi) 

Opłaty 
niezależne od mocy 03       

WN 04       

SN 05       

z tego 
korzystający 

z prawa wyboru 
sprzedawcy 

nN 06       

inne przedsiębiorstwa sieciowe 07       

  w tym    OSP 08       

OSD 09       

przedsiębiorstwa wytwórcze 10       

pompowanie wody w elektrowniach 
szczytowo-pompowych 11       

przedsiębiorstwa obrotu 12       

eksport 13       

Pozostali 
odbiorcy 

 14       

Razem sprzedaż 15       

 



 
 
Dział 4. Zakup usług przesyłowych 

Opłaty wg stawek sieciowych 
stałe zmienne 

moc umowna wartość energia pobrana wartość 

Opłaty wg stawek 
systemowych Wyszczególnienie 

MW tys. zł MWh tys. zł 
0 1 2 3 4 5 

OSP 01      

OSD 02 X    X 

Inne 03      

Razem 04      

Dział 4. Zakup usług przesyłowych (dokończenie) 
Opłaty wg stawek rozliczeniowych 

energia zgłoszona wartość Pozostałe opłaty Bonifikaty i upusty Razem opłaty 
(kol. 2 + 4 + 5 + 7 + 8 - 9) Wyszczególnienie 

MWh tys. zł 
0 6 7 8 9 10 

OSP 01      

OSD 02     

Inne 03     

Razem 04      

Dział 5. Zakup energii elektrycznej  
Ilość Wartość Średnia cena 

Kierunek zakupu 
MWh tys. zł zł/MWh 

0 1 2 3
wg taryfy (MIE) 01    
pozostałe kontrakty 02    PSE 

opłaty abonamentowe 03 x  x 
ogółem 04    

pełne skojarzenie 05    Z elektrowni 
zawodowych w tym: energia elektryczna 

w ramach obowiązku zakupu 
OZE 06    

ogółem 07    

pełne skojarzenie 08    Z elektrowni 
przemysłowych w  tym energia elektryczna     

w ramach obowiązku zakupu 
OZE 09    

ogółem 10    
    w tym  OZE 11    

Z elektrowni 
własnych 

i zależnych 
 pełne skojarzenie 12    

Ze źródeł odnawialnych bezpośrednio (OZE) 13    
Z importu 14    

ogółem 15    Z innych 
przedsiębiorstw 

sieciowych w tym  pełne skojarzenie 16    
energia elektryczna 17    

w tym  pełne skojarzenie 18    
Za pośrednictwem 

przedsiębiorstw 
obrotu 

opłaty za usługę 19 x  x 
energia elektryczna 20    

Na giełdzie energii 
opłaty za usługę 21 x  x 

Na rynku bilansującym 22    
 23    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dział 5. Zakup energii elektrycznej (dokończenie) 

Ilość Wartość Średnia cena 
Kierunek zakupu 

MWh tys. zł zł/MWh 
0 1 2 3

Razem zakup (w. 01+02+03+04+07+10+13+14+15+17+19+20+21+22+23) 24    
energia elektryczna (w.01+02+04+07+10+13+14+15+17+20+22+23) 25    

w tym  pełne skojarzenie (w.05+08+12+16+18) 26    
 OZE (w. 06 + 09 + 11  + 13) 27    

w tym 

opłaty (w. 03 + 19 + 21) 28 X  X 

sprzedaż odbiorcom niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy 29    
pozostała sprzedaż 30    
potrzeby przedsiębiorstwa 31    

Z wiersza 
„Razem zakup” 

przypada na 

straty i różnice bilansowe oraz nielegalny pobór 32    

Dział 6. Wynik finansowy na obrocie energią elektryczną, w tys. zł 
Wyszczególnienie Wartość  Wyszczególnienie Wartość  

0 1 0 1

Przychody ogółem 01  Razem koszty uzyskania przychodów 
(w. 02 + 04 + 05 + 06 + 07) 

08  

Koszty energii zakupionej  02  Wynik na obrocie (w. 01 – 08)  09  
  w tym  dla odbiorców niekorzystających    

z prawa wyboru sprzedawcy 
03  Pozostałe przychody 10  

Opłaty abonamentowe 04  Pozostałe koszty 11  
Pozostałe koszty zakupu 05  Przychody finansowe 12  
Koszty umorzonych praw majątkowych          
i opłaty zastępczej* 06  Koszty finansowe 13  
Koszty działalności własnej  07     

Dział 7. Wynik finansowy na działalności przesyłowej i dystrybucyjnej, w tys. zł 
Wyszczególnienie Wartość  Wyszczególnienie Wartość  

0 1 0 1
Przychody ogółem 01  Pozostałe przychody 07  
Zakup usług przesyłowych   02  w tym  czynności dodatkowe 08  
Zakup energii elektrycznej  na pokrycie strat 
i różnicy bilansowej oraz nielegalnego poboru

03    nielegalny pobór 09  

Koszty działalności własnej  04  Pozostałe koszty 10  
Razem koszty uzyskania przychodów  
(w. 02 + 03 + 04) 05  Przychody finansowe 11  

Wynik na przesyle i dystrybucji (w. 01 – 05) 06  Koszty finansowe 12  

Dział 8. Łączny wynik na energii elektrycznej, w tys. zł 

Wyszczególnienie Wartość 

0 1 

Przychody na obrocie i działalności dystrybucyjnej 01  

Zakup energii elektrycznej i usług przesyłowych, koszty umorzonych praw majątkowych,              
opłaty zastępczej* 

02  

Koszty działalności własnej 03  

Razem koszty uzyskania przychodu na obrocie i działalności dystrybucyjnej (w. 02 + 03) 04  

Wynik na obrocie i działalności dystrybucyjnej (w. 01 - 04) 05  

Pozostałe przychody  06  

w tym  przyłączenie odbiorców 07  

Pozostałe koszty  08  

Wynik na działalności operacyjnej (w. 05 + 06 –08) 09  

Przychody finansowe 10  

w tym: odsetki od należności przeterminowanych  11  

Koszty finansowe 12  



Wynik na działalności gospodarczej (w. 09 + 10 – 12) 13  

* Patrz objaśnienia!   

Dział 9. Koszty wg rodzajów działalności koncesjonowanych  - układ kalkulacyjny, w tys. zł 
Przesył i dystrybucja 

Wyszczególnienie Obrót 
WN SN nN Razem 

Wytwarzanie 

0 1 2 3 4 5 6 

Koszty zmienne 01      X 

w tym    energia elektryczna 02  X X X X X 

energia na straty 
i różnice bilansowe 
oraz nielegalny pobór 

03 X     X 

opłaty przesyłowe  
zmienne 

04 X     X 

Koszty stałe (w. 06 + 08) 05       

koszty przeniesione 06 X     X 

w tym   opłaty przesyłowe 
stałe 

07 X     X 

koszty własne 08       

w tym    koszty 
zarządu 

09       

Razem koszty (w. 01 + 05) 10       

remonty 11       w tym 
(bez narzutu 

kosztów 
zarządu) 

wydziały 
pomocnicze 

12       

Dział 10. Koszty własne wg rodzajów działalności koncesjonowanych  - układ rodzajowy, w tys. zł 

Koszty własne 

Przesył i dystrybucja Wyszczególnienie 
Obrót 

WN SN nN Razem 
Wytwarzanie Razem koszty 

(k. 1+5+6) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

materiały 
i energia 

01        

usługi  obce 02        

amortyzacja 03        

podatki 
i opłaty 

04        

wynagrodzenia 
i świadczenia 

05        

pozostałe koszty 06        

Koszty 
bezpośrednie 

razem koszty 
bezpośrednie 

07        

Koszty pośrednie 08        

Razem koszty własne (w. 07 + 08) 09        

 
 
 



Dział 11. Należności w obrocie energią elektryczną i działalności przesyłowej, w tys. zł 
Przeterminowane 

Wyszczególnienie Ogółem 
ogółem w tym co najmniej 3 miesiące 

0 1 2 3
1-miesięcznym 01    Obrót  energią 

elektryczną 
odbiorcy 

rozliczani w cyklu dłuższym niż 1 miesiąc 02    
1-miesięcznym 03    Przesył 

i dystrybucja 
odbiorcy taryfowi 
rozliczani w cyklu dłuższym niż 1 miesiąc 04    

Dział 12. Zobowiązania w działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną, w tys. zł 

Długoterminowe Krótkoterminowe 
Wyszczególnienie 

obrót przesył i dystrybucja obrót przesył i dystrybucja 
0 1 2 3 4 

Pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe  01     

Kredyty bankowe 02     

Pozostałe zobowiązania 03     

Dział 13. Działalność przyłączeniowa, w tys. zł 
Grupy przyłączeniowe 

Wyszczególnienie 
grupa II grupa III grupa IV grupa V grupa VI 

0 1 2 3 4 5
przychody  01      
nakłady inwestycyjne 02      
  z tego  nakłady na przyłączenia 03      
               nakłady na rozbudowę sieci 04      

z wiersza 02 nakłady inwestycyjne finansowane             
z kredytów i pożyczek 05      

koszty finansowe 06      

Przyłączanie 
odbiorców 

 według 
stawek 

taryfowych 

pozostałe koszty 07      
przychody  08      
nakłady inwestycyjne 09      
  z tego  nakłady na przyłączenia 10      
               nakłady na rozbudowę sieci 11      

z wiersza 09 nakłady inwestycyjne finansowane             
z kredytów i pożyczek 12      

koszty finansowe  13      

Przyłączanie 

odbiorców 
według 
opłat 
 poza- 

taryfowych 

pozostałe koszty 14      

Dział 14. Bilans energii elektrycznej w sieci spółek dystrybucyjnych – nie wypełniać w sprawozdaniu za rok 
Wyszczególnienie MWh Wyszczególnienie MWh 

0 1 0 1

Z sieci najwyższych napięć 01 
 Sprzedaż odbiorcom niekorzystającym 

z prawa wyboru sprzedawcy 12  

kondensacyjnych 02  Dostawa do odbiorców korzystających 
z prawa wyboru sprzedawcy 13  

obowiązek 
zakupu 03  Nielegalny pobór energii elektrycznej 14  elektro-

ciepłowni 
pozostałe 04  Zużycie na potrzeby                   

przedsiębiorstwa 15  

elektrowni wodnych 05  w tym: potrzeby własne sieci 16  

Z elektrowni        
i elektrociepłowni 

 w tym szczytowo-pompowych lub 
 z członem pompowym 06  Pompowanie wody                                            

w elektrowniach wodnych 17  

Z elektrowni przemysłowych 07  Innym przedsiębiorstwom         
dystrybucyjnym 18  

Ze źródeł odnawialnych 08  Do sieci PSE 19  
Z innych spółek dystrybucyjnych 09  Eksport  20  
Z importu 10  Potrzeby ogólne elektrowni 21  

P r z yc h ó d  

Razem przychód (w. 01 do 05 + 07 do 10) 11  Pozostały rozchód 22  

    

R o z c h ó d  

Razem rozchód (w. 12 do 15 + 17 do 22) 23  
    Straty i różnice bilansowe (w. 11 – 23) 24  
    Wskaźnik strat i różnic bilansowych  (w %) 25  



 

Dział 15.  Opłaty za energię elektryczną od odbiorców niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy –                                           
wypełniać tylko w sprawozdaniu za rok. 1) Odbiorcy bez kontroli poboru mocy  2) Odbiorcy z kontrolą poboru mocy   

Energia czynna Moc 
umowna ilość  wartość  

Opłata  
abonamentowa Grupa taryfowa Liczba 

odbiorców 
MW MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 5

jednostrefowi 01      

dwustrefowi 02      

trójstrefowi 03      

razem grupy A (w. 01 do 03) 04      

Odbiorcy 
na WN 

(grupy A) 

w tym odbiorcy na 220 kV 05      

jednostrefowi 1) 06      

jednostrefowi 2) 07      

dwustrefowi 08      

trójstrefowi 09      

razem grupy B (w. 06 do 09) 10      

trakcja  miejska 11      

Odbiorcy 
na SN 

(grupy B) 

w tym 
gospodarstwa rolne 12      

jednostrefowi 13      

dwustrefowi a) 14      

dwustrefowi b) 15      

trójstrefowi 16      

 
 

Odbiorcy na nN 
(grupy C2) 

 
 

razem grupy C2 (w. 13 do 16) 17      

jednostrefowi 18      

dwustrefowi a) 19      

dwustrefowi b) 20      

trójstrefowi 21      

 
Odbiorcy na nN 

(grupy C1) 
 

razem grupy C1 (w. 18 do 21) 22      

Razem grupy C (w. 17 + 22) 23      

      w tym   oświetlenie ulic 24      

                   gospodarstwa rolne 25      

jednostrefowi 26      

dwustrefowi 27      

trójstrefowi 28      

razem grupy G (w. 26 do 28) 29      

taryfa pracownicza 30      

Odbiorcy  
grup G 

w tym 
odbiorcy na SN 31      

jednostrefowe 32      

wielostrefowe 33      
gospodarstwa 

domowe        
i rolne 

(grupy G) 
miasto razem gospodarstwa domowe      

i rolne (w. 32 + 33) 34      

jednostrefowe 35      

wielostrefowe 36      

w tym 
gospodarstwa 

domowe        
i rolne 

(grupy G) 
wieś razem gospodarstwa domowe      

i rolne (w. 35  + 36) 37      

Odbiorcy grupy R 38      
Razem sprzedaż odbiorcom niekorzystającym z prawa wyboru 
sprzedawcy (w. 04 + 10 + 23 + 29 + 38)  39      

WN +SN 40  X   X Nielegalny pobór 
energii elektrycznej nN 41  X   X 



 

Dział 15.  Opłaty za energię elektryczną od odbiorców niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy –                                           
wypełniać tylko w sprawozdaniu za rok. (dokończenie) 1) Odbiorcy bez kontroli poboru mocy  2) Odbiorcy z kontrolą poboru mocy   

Opłaty 
za usługi 

przesyłowe 

Pozostałe 
opłaty 

Bonifikaty 
 i upusty 

Razem przychody 
(kol. 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 

Średnia łączna cena 
(kol. 9/3) Grupa taryfowa 

tys. zł zł/MWh 
0 6 7 8 9 10

jednostrefowi 01  
dwustrefowi 02      

trójstrefowi 03      
razem grupy A (w. 01 do 03) 04      

Odbiorcy 
na WN 

(grupy A) 

w tym odbiorcy na 220 kV 05      

jednostrefowi 1) 06      

jednostrefowi 2) 07      

dwustrefowi 08      

trójstrefowi 09      
razem grupy B (w. 06 do 09) 10      

trakcja  miejska 11      

Odbiorcy 
na SN 

(grupy B) 

w tym 
gospodarstwa rolne 12      

jednostrefowi 13      

dwustrefowi a) 14      

dwustrefowi b) 15      

trójstrefowi 16      

 
 

Odbiorcy na nN 
(grupy C2) 

 
 

razem grupy C2 (w. 13 do 16) 17      

jednostrefowi 18      

dwustrefowi a) 19      

dwustrefowi b) 20      

trójstrefowi 21      

 
Odbiorcy na nN 

(grupy C1) 
 

razem grupy C1 (w. 18 do 21) 22      

Razem grupy C (w. 17 + 22) 23      

      w tym   oświetlenie ulic 24      

                   gospodarstwa rolne 25      

jednostrefowi 26      

dwustrefowi 27      

trójstrefowi 28      
razem grupy G (w. 26 do 28) 29      

taryfa pracownicza 30      

Odbiorcy  
grup G 

w tym 
odbiorcy na SN 31      

jednostrefowe 32      

wielostrefowe 33      
gospodarstwa 

domowe        
i rolne 

(grupy G) 
miasto razem gospodarstwa 

domowe i rolne (w. 32 + 33) 34      

jednostrefowe 35      

wielostrefowe 36      

w tym 
gospodarstwa 

domowe        
i rolne 

(grupy G) 
wieś razem gospodarstwa domowe i rolne 

(w. 35  + 36) 37      

Odbiorcy grupy R 38      
Razem sprzedaż odbiorcom niekorzystającym z prawa wyboru 
sprzedawcy (w. 04 + 10 + 23 + 29 + 38)  39      

WN +SN 40      Nielegalny pobór 
energii elektrycznej nN 41      

 
 
 
 



 
 

Dział 16.  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. 

Dział 17.  Liczba umów  - wypełnić w sprawozdaniu za rok 

Stan na dzień 
Wyszczególnienie 

1 stycznia 31 grudnia 

0 1 2 

Liczba umów kompleksowych 01   

Liczba umów rozdzielonych 02   

Liczba umów sprzedaży 03   

Liczba umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji 04   

 
Uwaga: Dane finansowe należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku z wyjątkiem  pozycji dotyczących cen i wskaźników, które należy 
wykazywać z dwoma miejscami 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)
 


