
MINISTERSTWO GOSPODARKI,  pl. Trzech KrzyŜy 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 - 10.4 (Ob) 
Sprawozdanie  

przedsiębiorstwa prowadzącego 
obrót energią elektryczną 

za kwartał .................…   2007 r a) 
za rok 2007 a) 

Klasa PKD ………….. 
Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia kalendarzowego 
miesiąca po zakończeniu kwartału, do 11 lutego 2008 r. 
za IV kwartał 2007r., do dnia 31 marca 2008 r. za rok 2007 

a) Niepotrzebne skreślić 

Dział 1. Obrót energią elektryczną – sprzedaŜ  
Liczba 

odbiorców Energia elektryczna 

ogółem 
w tym 

wg umów 
kompleksowych 

ogółem 
w tym 

wg umów 
kompleksowych ogółem 

w tym 
wg umów 

kompleksowych 
ilość wartość 

Opłaty 
za przesył 
(wg umów 

kompleksowych) 

Pozostałe 
opłaty Wyszczególnienie 

sztuk MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

WN +NN 01         

SN 02         

nN 03         

Gospodarstwa 
domowe i rolne 

04         

Odbiorcy 
końcowi 

 w tym   sprzedawca               
z urzędu 

05         

Przedsiębiorstwa obrotu – dawne SD 06         

Przedsiębiorstwa obrotu 07         

OSP 08         

OSD 09         

Giełda energii 10         

Za granicę 11         

Przedsiębiorstwa wytwórcze 12         

Pozostali 13         

Razem 14         

Dział 2. Obrót energią elektryczną – zakup 

Energia elektryczna Liczba 
dostawców 

ilość wartość 

Opłaty 
za przesył 
(wg umów 

kompleksowych) 

Pozostałe 
opłaty Wyszczególnienie 

sztuk MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 5 

Przedsiębiorstwa wytwórcze 01    x  

wysokosprawna kogeneracja 02    x  

OZE 03    x  

wodne 04    x  

w tym MEW 05    x  

wiatrowe 06    x  

biogaz 07    x  

w tym współspalanie 08    x  

biomasa  09    x  

w tym 

w tym 

w tym współspalanie 10    x  

 



Dział 2. Obrót energią elektryczną – zakup (dokończenie) 

Energia elektryczna Liczba 
dostawców 

ilość wartość 

Opłaty 
za przesył 
(wg umów 

kompleksowych) 

Pozostałe 
opłaty Wyszczególnienie 

sztuk MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 5 

Przedsiębiorstwa obrotu – dawne SD 11    x  

Przedsiębiorstwa obrotu 12    x  

OSP 13      

OSD 14      

Giełda energii 15    x  

Z zagranicy 16    x  

Pozostali 17      

Razem 18      

w tym jako sprzedawca z urzędu 19      

*)  Odnawialne Źródła Energii Elektrycznej 

Dział 3. Wynik na działalności energetycznej - energia elektryczna w tys. zł 

Wyszczególnienie Wartość 

0 1 

Przychody z działalności energetycznej ( energia elektryczna) 01  

w tym  przychody ze sprzedaŜy energii elektrycznej 02  

w tym  ze sprzedaŜy odbiorcom końcowym 03  

Koszty zmienne obrotu 04  

w tym    zakup energii elektrycznej do odsprzedaŜy 05  

 koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej 06  

zakup usług przesyłowych część zmienna 07  

Koszty stałe obrotu 08  

w tym    zakup usług przesyłowych część stała 09  

Koszty sprzedaŜy 10  

Akcyza  11  

Koszty zarządu 12  

Razem koszty działalności energetycznej (w.04 + 08 + 10 + 11 + 12) 13 
 

Wynik na działalności energetycznej (w. 01 –  13) 14 
 

Pozostałe przychody z działalności energetycznej (energia elektryczna) 15  

Pozostałe koszty związane z działalnością energetyczną 16  

Wynik z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów (w. 14 + 15 – 16) 17  

Przychody finansowe 18  

w tym  odsetki od naleŜności przeterminowanych  19  

Koszty finansowe 20  
Wynik z uwzględnieniem przychodów i kosztów finansowych związanych 
z działalnością energetyczną (w. 17 + 18 – 20) 

21  

Zatrudnienie*) 22  

*) naleŜy wypełniać w sprawozdaniu za rok   

Uwaga:  Dane dotyczące wartości naleŜy 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) 


