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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SEGMENTÓW OPERACYJNYCH 

10. Segmenty działalności 

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne za bieżący oraz 
porównywalne okresy sprawozdawcze. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty wydzielone ze 
względu rodzaj oferowanych produktów. Podział sprawozdawczości Grupy opiera się na następujących segmentach 
operacyjnych: 

 Dystrybucja - dystrybucja energii elektrycznej przez ENERGA-OPERATOR SA (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), 
a także działalność bezpośrednio związana z dystrybucją prowadzona przez inne spółki Grupy, 

 Wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, wytwarzanie oraz dystrybucja 
energii cieplnej, a także działalność serwisowo - remontowa bezpośrednio związana z wytwarzaniem energii, 

 Sprzedaż – handel energią elektryczną (obrót hurtowy i sprzedaż detaliczna) oraz usługi oświetlenia, 

 Pozostałe – centra usług wspólnych w obszarach księgowym, kadrowo-płacowym, administracyjnym oraz 
teleinformatycznym, a także działalność finansowa i zarządzanie nieruchomościami. Do segmentu pozostałe 
zakwalifikowano również jednostkę dominującą. 

Podstawowymi miernikami, na bazie których Zarząd ENERGA SA dokonuje oceny wyników działalności segmentów jest wynik 
netto oraz EBITDA, tj. zysk/(strata) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/strata brutto skorygowany o udział w zysku 
jednostki stowarzyszonej, przychody finansowe oraz koszty finansowe) powiększony o amortyzację. 

Transakcje pomiędzy segmentami rozliczane są na warunkach rynkowych. 

Grupa nie prezentuje informacji w podziale na segmenty geograficzne, gdyż jej działalność prowadzona na rzecz klientów 
zagranicznych oraz aktywa zagraniczne nie mają znaczącego wpływu na działalność Grupy. 

W poniższych tabelach przedstawione zostało przyporządkowanie do poszczególnych segmentów sprawozdawczych 
przychodów i kosztów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz aktywów i zobowiązań wg stanu na dzień 
31 grudnia 2015 roku wraz z odpowiednio przekształconymi danymi porównywalnymi (zmiana prezentacji funduszu ENERGA 
Trading SFIO opisana w nocie 9.28). 
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10. Segmenty działalności (kontynuacja) 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku                                               
lub na dzień 31 grudnia 2015 roku  

Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe Razem 
Wyłączenia  

i korekty 
konsolidacyjne 

Działalność 
ogółem 

Przychody 
     

  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  4 199  5 570  1 031  4  10 804 -   10 804 

Sprzedaż między segmentami  56  170  353  170  749 (749) -  

Przychody segmentu ogółem  4 255  5 740  1 384  174  11 553 (749)  10 804 

        
EBITDA  1 688  172  375 (27)  2 208 (12)  2 196 

Amortyzacja  711  34  168  18  931 (15)  916 

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej  977  138  207 (45)  1 277  3  1 280 

Przychody/ koszty finansowe netto (137)  16 (62)  885  702 (930) (228) 

Zysk/ (strata) brutto  840  154  145  840  1 979 (927)  1 052 

Podatek dochodowy (173) (35) (30)  27 (211) (1) (212) 

Zysk/ (strata) netto  667  119  115  867  1 768 (928)  840 

Aktywa i zobowiązania 
       

        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  708  115  227  619  1 669 -   1 669 

Aktywa ogółem  12 259  2 461  4 589  12 811  32 120 (13 664)  18 456 

        
Zobowiązania finansowe  3 670  255  1 512  5 835  11 272 (5 402)  5 870 

Zobowiązania ogółem  5 994  1 580  2 052  6 076  15 702 (6 060)  9 642 

Pozostałe informacje dotyczące segmentu 
       

        Nakłady inwestycyjne  1 123  58  392  48  1 621 (38)  1 583 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 
rzeczowych aktywów trwałych, aktywów 
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 

-   1  17  2  20 -   20 
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10. Segmenty działalności (kontynuacja) 

Rok zakończony dnia 
 31 grudnia 2014 roku  lub na dzień  

31 grudnia 2014  roku (przekształcone) 
Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe Razem 

Wyłączenia  
i korekty 

konsolidacyjne 

Działalność 
ogółem 

Przychody 
     

  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  3 934  5 150  1 497  9  10 590 -   10 590 

Sprzedaż między segmentami  63  565  326  124  1 078 (1 078) -  

Przychody segmentu ogółem  3 997  5 715  1 823  133  11 668 (1 078)  10 590 

        
EBITDA  1 536  131  698 (70)  2 295  12  2 307 

Amortyzacja  692  30  142  21  885 (24)  861 

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej  844  101  556 (91)  1 410  36  1 446 

Przychody / koszty finansowe netto (131)  37 (73)  716  549 (747) (198) 

Udział w wyniku jednostki stowarzyszonej -  -  -  -  -  -  -  

Zysk / (strata) brutto  713  138  483  625  1 959 (711)  1 248 

Podatek dochodowy (114) (30) (99)  14 (229) (10) (239) 

Strata netto z działalności zaniechanej i zbycia aktywów 
zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 

-  -  -  (3) (3) -  (3) 

Zysk/ (strata) netto  599  108  384  636  1 727 (721)  1 006 

Aktywa i zobowiązania 
   

        

        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  840  322  350  420  1 932 -   1 932 

Aktywa ogółem  12 204  2 386  4 686  12 369  31 645 (13 527)  18 118 

        
Zobowiązania finansowe  3 474  51  1 474  5 716  10 715 (4 965)  5 750 

Zobowiązania ogółem  6 027  1 517  2 031  5 915  15 490 (5 925)  9 565 

Pozostałe informacje dotyczące segmentu 
       

        Nakłady inwestycyjne  1 148  38  271  29  1 486 (9)  1 477 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 
rzeczowych aktywów trwałych, aktywów 
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 

 1 -   34  1  36 -   36 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW LUB STRAT 

11. Przychody i koszty 

11.1. Przychody ze sprzedaży 

  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym:  6 424  6 482 

Energia elektryczna  6 112  6 019 

Świadectwa pochodzenia energii  205  473 

Gaz  90  12 

Pozostałe towary, produkty i materiały  276  237 

Podatek akcyzowy (259) (259) 

Przychody ze sprzedaży usług, w tym:  4 380  4 108 

Usługi dystrybucyjne i tranzytowe  3 923  3 724 

Opłaty za przyłączanie odbiorców  97  60 

Przychody z najmu  85  86 

Pozostałe usługi  275  238 

RAZEM  10 804  10 590 

 

11.2. Koszty działalności według rodzaju    

  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i 
nieruchomości inwestycyjnych 

 916  861 

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz 
nieruchomości inwestycyjne (w tym poniesione zaliczki) 

 20  36 

Zużycie materiałów i energii, w tym:  832  873 

Zużycie paliw  448  593 

Usługi obce, w tym:  1 434  1 292 

Opłaty przesyłowe i tranzytowe  933  866 

Podatki i opłaty   377  332 

Koszty świadczeń pracowniczych  913  947 

Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług  40  36 

Pozostałe koszty rodzajowe  76  63 

Zmiana stanu produktów (5)  2 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (97) (84) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  4 960  4 768 

Razem koszty operacyjne   9 466  9 126 

w tym:     

Koszt własny sprzedaży  8 786  8 464 

Koszty sprzedaży  336  312 

Koszty ogólnego zarządu   344  350 

 

  



Grupa Kapitałowa ENERGA SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2015 roku (w milionach złotych) – noty objaśniające 

 

 

 5 

11. Przychody i koszty (kontynuacja) 

11.3. Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe ujęte w sprawozdaniu z zysków 
lub strat  

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży:  902  872 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych  810  762 

Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe  18  35 

Amortyzacja aktywów niematerialnych  71  73 

Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych  1  1 

Odpis aktualizujący nieruchomości inwestycyjne  2  1 

Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży:  14  8 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych  6  4 

Amortyzacja aktywów niematerialnych  8  4 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:  20  17 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych  9  13 

Amortyzacja aktywów niematerialnych  11  4 

  

11.4. Koszty świadczeń pracowniczych 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Wynagrodzenia  635  649 

Koszty ubezpieczeń społecznych  123  120 

Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz nagrody jubileuszowe  34  56 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych, w tym:  121  122 

Taryfa energetyczna - koszty bieżące  11  10 

ZFŚS - odpisy za bieżący rok obrotowy  30  32 

Pracowniczy Program Emerytalny  36  38 

Szkolenia pracownicze  12  9 

Wydatki związane z BHP  7  7 

Pozostałe  25  26 

RAZEM  913  947 

  

11.5. Pozostałe przychody operacyjne 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Otrzymane kary, grzywny, odszkodowania  35  37 

Dotacje  18  11 

Rozwiązanie rezerw (np. sprawy sądowe)  17  42 

Przychody dotyczące nielegalnego poboru energii  5  5 

Nadwyżka przychodów z tytułu rozwiązania rezerw aktuarialnych nad 
kosztami restrukturyzacji zatrudnienia 

 6 -  

Pozostałe  10  12 

RAZEM  91  107 
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11.6. Pozostałe koszty operacyjne 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Strata ze zbycia/ likwidacja rzeczowych aktywów trwałych/ aktywów 
niematerialnych 

 46  20 

Koszty usuwania szkód losowych  38  28 

Utworzenie rezerw  33  26 

Odszkodowania  14  10 

Koszty dotyczące nielegalnego poboru energii  7  3 

Koszty postępowania spornego  3  6 

Nadwyżka kosztów restrukturyzacji zatrudnienia nad przychodami z tytułu 
rozwiązania rezerw aktuarialnych 

-   8 

Odpis wartości firmy -   14 

Pozostałe  8  10 

RAZEM  149  125 

 

Wykazane w tabeli koszty restrukturyzacji zatrudnienia zaprezentowane są po skompensowaniu o rozwiązanie rezerw na 
świadczenia pracownicze (świadczenia po okresie zatrudnienia oraz nagrody jubileuszowe) dla pracowników, których dotyczą 
realizowane w Grupie działania restrukturyzacyjne (w szczególności pracowników, którzy skorzystali z programów 
dobrowolnych odejść). 

11.7. Przychody finansowe 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym:  58  111 

Przychody odsetkowe  58  90 

Zysk ze zbycia inwestycji -   15 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych (w tym rozwiązanie odpisów 
aktualizujących aktywa finansowe) 

-   5 

Różnice kursowe -   1 

Pozostałe przychody finansowe  1  4 

RAZEM  59  115 

  

11.8. Koszty finansowe 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym:  264  286 

Koszty odsetkowe  261  284 

Różnice kursowe  3  2 

Pozostałe koszty finansowe, w tym:  23  27 

Odsetki aktuarialne i inne odsetki  19  22 

Pozostałe  4  5 

RAZEM  287  313 
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12. Podatek dochodowy  

12.1. Obciążenia podatkowe 

Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco: 

  Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Sprawozdanie z zysków lub strat 
 

  

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (181) (235) 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (8)  27 

Odroczony podatek dochodowy (23) (31) 

Obciążenie podatkowe wykazywane w sprawozdaniu z zysków lub 
strat (212) (239) 

      

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

  

Odroczony podatek dochodowy (4)  20 

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów (4)  20 

 
W zakresie podatku dochodowego Grupa co do zasady podlegała w roku 2015 przepisom ogólnym. Za wyjątkiem Podatkowej 
Grupy Kapitałowej ENERGA (patrz opis w nocie 12.4), nie wystąpiły inne przypadki, które różnicowałyby zasady określania 
obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. 

12.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki 
podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco: 

  

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Zysk brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej  1 052  1 248 

Strata przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej oraz ze zbycia aktywów 
zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 

-  (3) 

Zysk brutto przed opodatkowaniem  1 052  1 245 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, 
wynoszącej 19% 

(200) (237) 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (8)  27 

Podatek od kosztów trwale niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (16) (14) 

Podatek od przychodów trwale niebędących podstawą do opodatkowania  2  4 

Straty podatkowe   11 (6) 

Różnice przejściowe dla których nie utworzono aktywa na podatek odroczony (1) (13) 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej w sprawozdaniu z zysków 
lub strat 

(212) (239) 

 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych 
przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów 
niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów 
i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki 
podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. W latach 2015 oraz 2014 obowiązywała stawka 19%. Obecne przepisy 
nie zakładają zróżnicowania stawek podatkowych dla przyszłych okresów. 

Rok podatkowy jak i okres, za który sporządzone jest niniejsze sprawozdanie finansowe pokrywają się z rokiem 
kalendarzowym. 
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12.3. Odroczony podatek dochodowy 

 

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  520  513 

od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością rzeczowych 
aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i zapasów 

 149  142 

od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością aktywów i 
zobowiązań finansowych 

 51  89 

nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty 
przyłączeniowe 

 65  71 

od rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia  76  73 

od rezerw na nagrody jubileuszowe  50  46 

od rezerw z tytułu  obowiązku umorzenia świadectw  47  29 

od rezerw na rekultywację  oraz koszty likwidacji rzeczowych aktywów 
trwałych 

 7  7 

od rezerw na zobowiązania z tytułu emisji gazów  6  8 

niewypłacone wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników   4  5 

od pozostałych rezerw  36  44 

naliczone koszty  15  11 

straty podatkowe  7  16 

pozostałe  7  3 

Korekta aktywa do wartości do zrealizowania w przyszłości  -  (31) 

Kompensata (260) (267) 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego po uwzględnieniu kompensaty  260  246 

  

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  851  820 

od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością rzeczowych 
aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych 

 758  747 

naliczone przychody  48  27 

od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością praw majątkowych 
pochodzenia energii 

 13  19 

od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością aktywów i 
zobowiązań finansowych 

 28  26 

pozostałe  4  1 

Kompensata (260) (267) 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego po uwzględnieniu kompensaty  591  553 

Grupa nie ujęła w bilansie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wartości nierozliczonych strat 
podatkowych poniesionych w latach 2012 - 2013 na łączną kwotę 109 mln zł.  
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Zmiany aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego przedstawia poniższa tabela: 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Aktywa na odroczony podatek dochodowy     

Na początek okresu sprawozdawczego  513  555 

 Zwiększenia  82  108 

ujęte w wyniku finansowym  72  98 

ujęte w innych całkowitych dochodach  7  10 

przywrócenie przeznaczonych do sprzedaży  3 -  

 Zmniejszenia (75) (150) 

ujęte w wyniku finansowym (75) (150) 

Na koniec okresu sprawozdawczego  520  513 

Nierozpoznane aktywa 
  

Na początek okresu sprawozdawczego -  (6) 

Zmniejszenia -   6 

Na koniec okresu sprawozdawczego -  -  

Kompensata (260) (267) 

Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu 
sprawozdawczego 

 260  246 

   Rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

  Na początek okresu sprawozdawczego  820  846 

Zwiększenia  79  60 

ujęte w wyniku finansowym  68  60 

ujęte w innych całkowitych dochodach  11 -  

Zmniejszenia (48) (86) 

ujęte w wyniku finansowym (48) (75) 

ujęte w innych całkowitych dochodach -  (10) 

sprzedaż jednostki zależnej -  (1) 

Na koniec okresu sprawozdawczego  851  820 

Kompensata (260) (267) 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy  na koniec okresu 
sprawozdawczego 

 591  553 

  

12.4. Podatkowa Grupa Kapitałowa ENERGA 

W dniu 27 stycznia 2015 roku spółka  ENERGA SA wraz z podmiotami powiązanymi: ENERGA-OPERATOR SA, ENERGA-
OBRÓT SA, ENERGA Wytwarzanie SA, ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., ENERGA Centrum Usług Wspólnych 
Sp. z o.o., RGK Sp. z o.o., ENSA PGK1 Sp. z o.o., ENSA PGK2 Sp. z o.o., ENSA PGK3 Sp. z o.o., ENSA PGK4 Sp. z o.o., 
ENSA PGK5 Sp. z o.o., ENSA PGK6 Sp. z o.o., ENSA PGK7 Sp. z o.o., ENSA PGK8 Sp. z o.o., EOB PGK1 Sp. z o.o. oraz 
EOB PGK2 Sp. z o.o. zawarła umowę podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą PGK ENERGA. Umowa została zarejestrowana 
przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w dniu 27 lutego 2015 roku. Spółka ENERGA SA została wyznaczona jako 
spółka reprezentująca PGK ENERGA w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.  

Datą rozpoczęcia działalności PGK ENERGA jest 1 maja 2015 roku. Umowa została zawarta na okres 3 lat podatkowych, tj. do 
31 grudnia 2017 roku. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym będzie osiągnięty w roku podatkowym dochód 
stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

13. Rzeczowe aktywa trwałe 

   Grunty własne  

 Budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej  

 Urządzenia 
techniczne 
i maszyny  

 Środki 
transportu  

 Inne rzeczowe 
aktywa trwałe  

 Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w budowie  
 Razem  

Wartość brutto  
       

Na dzień 1 stycznia 2015 roku  141  10 902  4 730  270  645  1 086  17 774 

Zakup bezpośredni -  -   2  1 -   1 473  1 476 

Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie  12  767  514  19  125 (1 437) -  

Sprzedaż, zbycie -  (18) (3) (6) (4) -  (31) 

Likwidacja -  (39) (20) -  (3) (18) (80) 

Nieodpłatne otrzymanie -   7  1 -  -  -   8 

Przeniesienie z aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone 
do sprzedaży  

-   1  7  3  4 -   15 

Skapitalizowane koszty finansowania -  -  -  -  -   10  10 

Pozostałe zmiany wartości -  (4)  5  1 -  (1)  1 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku   153  11 616  5 236  288  767  1 113  19 173 

        Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy 
aktualizujące        

Na dzień 1 stycznia 2015 roku -  (3 422) (1 441) (154) (293) (149) (5 459) 

Amortyzacja za okres -  (437) (276) (32) (80) -  (825) 

Zwiększenie odpisów aktualizujących -  (1) -  -  -  (17) (18) 

Sprzedaż, zbycie -   4  3  6  4 -   17 

Likwidacja -   16  15 -   3 -   34 

Przeniesienie z aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone 
do sprzedaży  

-  -  (5) (2) (4) -  (11) 

Pozostałe zmiany wartości -   1 -  -  -  -   1 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku  -  (3 839) (1 704) (182) (370) (166) (6 261) 

        
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2015 roku  141  7 480  3 289  116  352  937  12 315 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku   153  7 777  3 532  106  397  947  12 912 
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13. Rzeczowe aktywa trwałe (kontynuacja) 

  

Grunty własne 

Budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w budowie 
Razem 

Wartość brutto  
       

Na dzień 1 stycznia 2014 roku  127  10 163  4 044  239  597  1 301  16 471 

Zakup bezpośredni  5 -   2  2 -   1 368  1 377 

Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie  11  823  702  26  54 (1 616) -  

Sprzedaż, zbycie (1) (18) (7) (20) (3) (2) (51) 

Likwidacja -  (33) (17) (1) (1) (4) (56) 

Przemieszczenia między grupami -  (14)  6 (10) -   18 -  

Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do 
sprzedaży  

-  (2) (7) (3) (3) -  (15) 

Przeniesienie z aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do 
sprzedaży  

-   11  10  38  3 -   62 

Przekazanie na nieruchomości inwestycyjne (1) (33) (2) -  (2) (1) (39) 

Skapitalizowane koszty finansowania -  -  -  -  -   20  20 

Sprzedaż jednostki zależnej -  (6) (1) (1) -  -  (8) 

Rezerwa na rekultywację oraz koszty likwidacji  -   9  2 -  -  -   11 

Pozostałe zmiany wartości -   2 (2) -  -   2  2 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku  141  10 902  4 730  270  645  1 086  17 774 

        Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące 

  
    

Na dzień 1 stycznia 2014 roku -  (3 024) (1 226) (120) (228) (112) (4 710) 

Amortyzacja za okres -  (430) (237) (39) (73) -  (779) 

Zwiększenie odpisów aktualizujących -  (3) (1) -  -  (39) (43) 

Zmniejszenie odpisów aktualizujących -   6  3 -  -   2  11 

Sprzedaż, zbycie -   3  6  18  3 -   30 

Likwidacja -   15  11  1  1 -   28 

Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do 
sprzedaży  

-  -   5  2  4 -   11 

Przeniesienie z aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do 
sprzedaży  

-  (3) (5) (16) (1) -  (25) 

Przekazanie na nieruchomości inwestycyjne -   13  1 -   1 -   15 

Pozostałe zmiany wartości -   1  2 -  -  -   3 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku -  (3 422) (1 441) (154) (293) (149) (5 459) 

               
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2014 roku  127  7 139  2 818  119  369  1 189  11 761 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2014 roku  141  7 480  3 289  116  352  937  12 315 
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Wartość księgowa rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań została ujawniona w nocie 28.8. 

Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych 

W związku z wystąpieniem  w 2015 roku zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii 
oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych oraz SPOT, Grupa zidentyfikowała przesłanki, 
które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych spółek segmentu wytwarzanie.  

Testy na trwałą utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) przeprowadzono wykorzystując metodę 
dochodową, wyznaczając wartość użytkową w oparciu o zdyskontowaną wartość szacowanych przepływów z działalności 
operacyjnej z uwzględnieniem m.in. następujących założeń: 

a) przyjęto prognozy cen energii elektrycznej, węgla kamiennego, uprawnień do emisji CO2 oraz cen świadectw 
pochodzenia energii na podstawie raportu przygotowanego dla Grupy w maju 2015 roku przez niezależną agencję dla 
rynku polskiego; prognoza została przygotowana w perspektywie do 2035 roku, 

b) przyjęcie ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2021 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2015 roku (poz. 439) roku oraz 8 kwietnia 2015 roku (poz. 472), 

c) przyjęcie nakładów na poziomach zapewniających utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych 
w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym, w tym nakładów na dostosowanie poziomów emisji 
przemysłowych do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku, 
w sprawie emisji przemysłowych, 

d) utrzymanie wsparcia dla produkcji z odnawialnych źródeł energii zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku 
o odnawialnych źródłach energii, 

e) utrzymanie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie prognozy, 
f) utrzymanie Operacyjnej Rezerwy Mocy w całym okresie prognozy, 
g) przyjęcie długości prognozy poszczególnych CGU w taki sposób, aby przepływ służący kalkulacji wartości 

rezydualnej był jak najbardziej zbliżony do spodziewanych przepływów w latach kolejnych (w przypadku CGU 
Ostrołęka B i CGU EC Elbląg wydłużono projekcje w celu uwzględnienia negatywnego efektu wygaśnięcia wsparcia 
w postaci zielonych certyfikatów). 

Elektrownia B w Ostrołęce („CGU Ostrołęka B”) 

Test na trwałą utratę wartości CGU Ostrołęka B przeprowadzono na dzień 30 listopada 2015 roku. Kalkulacje do ustalenia 
wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu grudzień 2015 – grudzień 2022 roku 
oraz wartość rezydualną. Do kalkulacji wartości użytkowej CGU Ostrołęka B przyjęto stopę dyskontową w wysokości 
średnioważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 7,50% (6,90% po opodatkowaniu). Stopa wzrostu zastosowana 
do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta 
na poziomie 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonania zmiany odpisu aktualizującego wartość 
CGU Ostrołęka B. 

Sieć ciepłownicza w Ostrołęce („CGU OPEC”) 

Test na trwałą utratę wartości CGU OPEC przeprowadzono na dzień 31 maja 2015 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości 
użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu czerwiec 2015 – grudzień 2020 roku oraz 
wartość rezydualną. Do kalkulacji wartości użytkowej CGU OPEC przyjęto stopę dyskontową w wysokości średnioważonego 
kosztu kapitału (WACC) na poziomie 7,15% (6,08% po opodatkowaniu). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz 
przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,0%. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonania zmiany odpisu aktualizującego wartość 
CGU OPEC. 

Elektrociepłownia Elbląg wraz z instalacją spalającą biomasę („CGU EC Elbląg”) 

Test na trwałą utratę wartości CGU EC Elbląg (w tym bloku biomasowego) przeprowadzono na dzień 30 listopada 2015 roku. 
Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu grudzień 2015 
– grudzień 2030 roku oraz wartość rezydualną. Stopa dyskontowa w wysokości średnioważonego kosztu kapitału (WACC) 
przed opodatkowaniem przyjęta do kalkulacji wyniosła 7,52% (6,12% po opodatkowaniu). Przy ekstrapolacji prognoz 
przepływów po roku 2030 nie zastosowano stopy wzrostu. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisu aktualizującego wartość 
CGU EC Elbląg. 

Farmy wiatrowe („CGU Karcino, Karścino, Bystra, Myślino”) 

Testy na utratę wartości farm wiatrowych zostały przeprowadzone na dzień 31 maja 2015 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości 
użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla pełnego okresu użyteczności farm, tj. dla okresu  
25-letniego. Stopy dyskontowe w wysokości średnioważonego kosztu kapitału (WACC) przed opodatkowaniem przyjęte 
do kalkulacji zawierały się w przedziale 7,33% - 7,73% (5,94% po opodatkowaniu). 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych testów nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartości farm 
wiatrowych. 

Analiza wrażliwości 

Poniżej przedstawiono szacowany wpływ zmiany wybranych parametrów na łączną wycenę wskazanych powyżej testowanych 
aktywów segmentu wytwarzanie.  
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Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż czynnikami wpływającym w największym stopniu na szacunek wartości 
użytkowej powyższych CGU są ceny energii elektrycznej, ceny węgla kamiennego oraz stopy dyskontowe. Ich zmiana 
w niekorzystnym kierunku mogłaby skutkować koniecznością dokonania odpisów aktualizujących o łącznej wskazanej poniżej 
wartości. 

Analiza wrażliwości uwzględnia zmianę czynników w całym okresie prognozy. 

 

Parametr 
Wartość  

i kierunek 
zmiany 

Wpływ na łączną wartość z wyceny 
testowanych CGU 

Wartość 
potencjalnego 

odpisu Zwiększenie 
wartości 

Zmniejszenie 
wartości 

Ceny energii elektrycznej  
[+ 1%] 117 - - 

[- 1%]  - (127) 81 

Ceny węgla 
[+ 1%]  - (59) 28 

[- 1%] 56 -   - 

Stopy dyskontowe 
[+ 0,5 p.p.] - (122) 12 

[- 0,5 p.p.] 144  -  - 

 

W przypadku zmian uwarunkowań rynkowych istnieje ryzyko, iż wyniki testów mogą się w przyszłości zmienić. 

Projekty wiatrowe 

W trakcie roku obrotowego w wyniku weryfikacji możliwości dalszego rozwoju projektów wiatrowych, w niektórych lokalizacjach 
zidentyfikowano szereg przesłanek (m.in. brak możliwości uzyskania prawa do gruntów, niekorzystny Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego, bądź nieprzychylne stanowisko gminy), skutkujących utratą możliwości dalszej realizacji 
projektów. W efekcie została podjęta decyzja o aktualizacji wartości lub likwidacji 12 projektów o łącznej wartości 31,8 mln zł, 
z czego:  

 11,4 mln zł ujęto w wyniku za II kwartał 2015 roku, 

 20,4 mln zł ujęto w wyniku za IV kwartał 2015 roku.  
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14. Aktywa niematerialne 

  

  

 Licencje i patenty   Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów  

 Inne aktywa 
niematerialne  

 Aktywa 
niematerialne   
nie oddane do 
użytkowania  

 Razem  

 Razem  
 W tym 

oprogramowanie  

Wartość brutto 
      

Na dzień 1 stycznia 2015 roku  463  328  87  122  76  748 

Zakup bezpośredni  4  4 -   1  91  96 

Rozliczenie aktywów niematerialnych nie oddanych do użytkowania  52  37  1  8 (61) -  

Sprzedaż, zbycie -  -  (1) -  -  (1) 

Likwidacja (4) (3) -  -  (3) (7) 

Przemieszczenia między grupami  79  65 -  (79) -  -  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku   594  431  87  52  103  836 

       
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące 

      
Na dzień 1 stycznia 2015 roku (276) (168) (18) (61) -  (355) 

Amortyzacja za okres (77) (61) (3) (10) -  (90) 

Likwidacja  4  3 -  -  -   4 

Przemieszczenia między grupami (53) (47) -   53 -  -  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku  (402) (273) (21) (18) -  (441) 

       
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2015 roku  187  160  69  61  76  393 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku   192  158  66  34  103  395 
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14. Aktywa niematerialne (kontynuacja) 

  

 Licencje i patenty   Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów  

 Inne aktywa 
niematerialne  

 Aktywa 
niematerialne   
nie oddane do 
użytkowania  

 Razem  

 Razem  
 W tym 

oprogramowanie  

Wartość brutto       
   

Na dzień 1 stycznia 2014 roku  382  246  88  102  104  676 

Zakup bezpośredni  1 -  -  -   77  78 

Rozliczenie aktywów niematerialnych nie oddanych do użytkowania  84  82  1  23 (108) -  

Sprzedaż, zbycie (1) (1) (2) -  -  (3) 

Likwidacja (2) -  -  (1) (1) (4) 

Przemieszczenia między grupami (2) -  -  (1)  3 -  

Skapitalizowane koszty finansowania -  -  -  -   1  1 

Pozostałe zmiany wartości  1  1 -  (1) -  -  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku  463  328  87  122  76  748 

       
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące 

   
Na dzień 1 stycznia 2014 roku (208) (117) (17) (52) -  (277) 

Amortyzacja za okres (69) (50) (2) (10) -  (81) 

Zmniejszenie odpisów aktualizujących -  -   1 -  -   1 

Likwidacja  2 -  -   1 -   3 

Pozostałe zmiany wartości (1) (1) -  -  -  (1) 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku (276) (168) (18) (61) -  (355) 

       
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2014 roku  174  129  71  50  104  399 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2014 roku  187  160  69  61  76  393 
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15. Wartość firmy   

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wartości firmy. 

Na dzień 31 maja 2015 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości firmy powstałej w wyniku transakcji nabycia 
aktywów ciepłowniczych oraz farm wiatrowych. Łączna przetestowana wartość firmy wyniosła 143 mln zł. Testy zostały 
przeprowadzone metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na bazie projekcji finansowych aktywów, do których 
przypisana jest wartość firmy. Wykorzystano stopy dyskontowe w wysokości średnioważonego kosztu kapitału (WACC) przed 
opodatkowaniem, które zawierały się w przedziale 6,74% - 7,73%. Na podstawie uzyskanych wyników, na dzień kończący 
okres sprawozdawczy nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy. 

Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na szacunek wartości 
użytkowej jest stopa dyskontowa oraz prognozowane ścieżki cenowe energii elektrycznej i praw majątkowych. W przypadku 
istotnych zmian uwarunkowań rynkowych istnieje ryzyko, iż wyniki testów mogą się w przyszłości zmienić. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w związku z planowanym podziałem spółki Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z o.o. („CGU 
EMG”) oraz zawieszeniem jej działalności produkcyjnej, Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość firmy przypisaną 
do CGU EMG, w kwocie 14 mln zł. 

16. Zapasy 

  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Koszt 
historyczny 

Odpis 
aktualizujący 

Wartość 
netto 

Koszt 
historyczny 

Odpis 
aktualizujący 

Wartość 
netto 

Prawa pochodzenia energii               351    -                  351                  158    -                  158    

Materiały                 94    (1)                   93                    89    (1)                   88    

Prawa do emisji CO2                 34    -                    34                    32    -                    32    

Półprodukty i produkcja w toku                 16    -                    16    -    -    -    

Towary                 20    (1)                   19                    19    (1)                   18    

RAZEM               515    (2)                 513                  298    (2)                 296    

Spółki Grupy tworzą odpisy aktualizujące wartość zapasów kierując się utratą ich przydatności ekonomicznej ustalanej 
na podstawie wiekowania i rotacji do wysokości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Odpisy są rozwiązywane 
w momencie zużycia lub sprzedaży objętych odpisem zapasów. 

17. Prawa do emisji CO2 

Ilości emisji oraz przyznanych darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przedstawia poniższa tabela: 

 

Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

 Emisja CO2 wszystkich instalacji (tys. ton), w tym:  2 349  3 286 

Liczba przyznanych darmowych uprawnień do emisji  1 408  1 633 

Liczba odpłatnych uprawnień do emisji   941  1 653 

Koszt obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2 (mln zł)  33  41 

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych wynegocjowanych z bankami, których 
wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne 
okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są 
oprocentowane według ustalonych w drodze indywidualnych negocjacji z bankami stóp procentowych.  

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się 
z następujących pozycji: 

  

Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 
(przekształcone) 

Środki pieniężne w banku i w kasie  705  701 

Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy  964  1 231 

Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

 1 669  1 932 

Niezrealizowane różnice kursowe i odsetki  1 (13) 

Środki pieniężne zaklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży -   3 

Kredyt w rachunku bieżącym (12) (11) 

Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych 
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 1 658  1 911 

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  -    -    
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19. Pozostałe aktywa 

19.1. Pozostałe aktywa długoterminowe 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 
31 grudnia 2014 
(przekształcone) 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów                               50                                  36    

Nieruchomości inwestycyjne                               41                                  41    

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne                                 9                                  14    

Należności długoterminowe                                 3                                    5    

RAZEM                             103                                  96    

  

19.2. Pozostałe aktywa krótkoterminowe 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Należności z tytułu naliczonego VAT                             115                                142    

Zaliczki na dostawy                               58                                  22    

Koszty rozliczane w czasie                               46                                  39    

Pozostałe należności z tytułu podatków                                 7    -    

Pozostałe aktywa krótkoterminowe                                 6                                    5    

RAZEM                             232                                208    

 

20. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

W trzecim kwartale 2014 roku Grupa podjęła działania zmierzające do sprzedaży 100% udziałów w spółce ENERGA Serwis 
Sp. z o.o. Pomimo początkowego zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów, Grupa nie otrzymała wiążących ofert 
zakupu. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, realizacja aktywnych działań zmierzających do sprzedaży udziałów 
w powyższej spółce nie jest kontynuowana. W związku z tym Grupa zaprzestała klasyfikacji aktywów i zobowiązań tej spółki 
jako przeznaczonych do sprzedaży. Wartość składników aktywów trwałych skorygowano o amortyzację, którą by ujęto, gdyby 
nie zostały one zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Korekta ta w kwocie 0,3 mln zł została odniesiona w koszt 
własny sprzedaży. 

21. Kapitał podstawowy i pozostałe kapitały 

21.1. Kapitał podstawowy 

Kapitał zakładowy ENERGA SA wynosi na dzień 31 grudnia 2015 roku 4 522 mln zł i dzieli się na akcje zgodnie z poniższą 
specyfikacją: 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

   
Akcje na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 PLN każda  269 139 114  269 139 114 

Akcje imienne serii BB o wartości nominalnej 10,92 PLN każda  144 928 000  144 928 000 

Łączna ilość akcji  414 067 114  414 067 114 

 

21.2. Akcjonariusze o znaczącym udziale 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Skarb Państwa 
 

  

udział w kapitale 51,52% 51,52% 

udział w prawach głosu 64,09% 64,09% 

Pozostali akcjonariusze   

udział w kapitale 48,48% 48,48% 

udział w prawach głosu 35,91% 35,91% 
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21.3. Prawa akcjonariuszy 

Na dzień kończący okres sprawozdawczy Skarb Państwa posiada 213 326 317 akcji Spółki stanowiących 51,52% jej kapitału 
zakładowego, uprawniających do wykonywania 358 254 317 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,09% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (w tym 144 928 000 akcji imiennych serii BB uprzywilejowanych co do prawa głosu na 
Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja serii BB daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu). 

Zgodnie ze statutem jednostki dominującej aktualnym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, członków 
Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym Skarbowi Państwa przysługuje uprawnienie osobiste do 
powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, tak aby Skarb Państwa posiadał w takiej Radzie Nadzorczej 
bezwzględną większość głosów. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa z dniem, w którym udział Skarbu Państwa 
w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%.  

21.4. Kapitał rezerwowy 

Kapitał rezerwowy powstał w efekcie obniżenia kapitału zakładowego jednostki dominującej dokonanego w związku 
ze scaleniem akcji jednostki dominującej w roku 2013. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie 
przyszłych strat lub na podwyższenie kapitału zakładowego jednostki dominującej. 

21.5. Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy został utworzony z odpisów z zysku wygenerowanego przez jednostkę dominującą w poprzednich okresach 
sprawozdawczych. 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych spółki akcyjne są obowiązane utworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty. 
Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu 
spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego jednostki. O użyciu kapitału 
zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału 
zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona 
podziałowi na inne cele. 

21.6. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny transakcji walutowej zamiany stóp 
procentowych CCIRS zawartych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z euroobligacjami wyemitowanymi 
przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) oraz transakcji zamiany stóp procentowych IRS zawartych w celu 
zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej związanego z wykorzystanym finansowaniem zewnętrznym (patrz opis w nocie 28.7). 

21.7. Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Zyski zatrzymane Grupy obejmują kwoty, które nie podlegają podziałowi, to znaczy nie mogą zostać wypłacone w formie 
dywidendy przez jednostkę dominującą. Dotyczy to w szczególności zysków zatrzymanych spółek zależnych (z uwzględnieniem 
korekt konsolidacyjnych), korekt wynikających z przekształcenia sprawozdania finansowego jednostki dominującej z Ustawy 
o rachunkowości na MSSF UE oraz odnoszonych na inne całkowite dochody zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw na 
świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia. 

21.8. Udziały niekontrolujące 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitały własne przypisane udziałowcom niekontrolującym dotyczą akcjonariuszy 
mniejszościowych spółek segmentu wytwarzanie, w szczególności spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. 

22. Zysk przypadający na jedną akcję 

W jednostce dominującej nie wystąpiły instrumenty rozwadniające, w związku z czym rozwodniony zysk netto na akcję jest 

równy zyskowi podstawowemu. Poniżej przedstawiono dane, które posłużyły do kalkulacji zysku przypadającego na jedną 

akcję.  

  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

 832  985 

Strata netto na działalności zaniechanej  przypadająca na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

-  (3) 

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej  832  982 

   
Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego  414  414 

Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję  414  414 

Zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (zwykły i rozwodniony) 
(w złotych) 

2,01 2,38 

Strata na jedną akcję z działalności zaniechanej (zwykły i rozwodniony) 
(w złotych) 

0,00 (0,01)   

  



Grupa Kapitałowa ENERGA SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2015 roku (w milionach złotych) – noty objaśniające 

 

 

 19 

23. Dywidendy  

  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Dywidendy zadeklarowane w okresie 
  

dywidenda zadeklarowana  przez jednostki zależne -  -  

dywidenda zadeklarowana  przez jednostkę dominującą  596  414 

RAZEM  596  414 

    
 

Dywidendy wypłacone w okresie 
  

dywidenda wypłacona w okresie przez jednostki zależne udziałowcom 
niekontrolującym 

-  -  

dywidenda wypłacona w okresie przez jednostkę dominującą  596  414 

w tym przypadająca na akcje uprzywilejowane  209  145 

RAZEM  596  414 

 

W dniu 29 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostki dominującej podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 
2014, z czego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 596 mln zł, co daje 1,44 zł na jedną akcję 
(w roku 2014 dywidenda  wyniosła 1 zł na jedną akcję). 

Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, nie została przyjęta propozycja podziału zysku 
wypracowanego w roku 2015. 

24. Rezerwy 

24.1. Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników 

Grupa dokonuje wyceny rezerw na świadczenia na rzecz pracowników po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 
(patrz opis w nocie 9.14) przy zastosowaniu metod aktuarialnych. 

Kwoty rezerw na świadczenia na rzecz pracowników oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany ich stanu przedstawiono 
w poniższych tabelach. 

  

Świadczenia 
emerytalne,  

rentowe 
i podobne 

Taryfa 
energetyczna 

Zakładowy 
Fundusz 

Świadczeń 
Socjalnych 

Nagrody 
jubileuszowe 

Restruktury-
zacja 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku  108  209  71  241  18  647 

Koszty bieżącego zatrudnienia  5  2  2  14 -   23 

Zyski i straty aktuarialne,  
w tym powstałe na skutek zmiany 
założeń: 

 4  16 (13)  11 -   18 

finansowych  5  27 (7)  7 -   32 

demograficznych  5  2  1  6 -   14 

pozostałych (6) (13) (7) (2) -  (28) 

Wypłacone świadczenia (3) (10) (3) (18) -  (34) 

Koszty odsetek  3  6  2  7 -   18 

Rozwiązane (1) (2) (1) (2) (10) (16) 

Wykorzystane -  -  -  -  (6) (6) 

Przeniesienie z zobowiązań 
bezpośrednio związanych 
z aktywami zaklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

 4  2  1  8 -   15 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, 
w tym: 

 120  223  59  261  2  665 

Krótkoterminowe  4  10  3  20  2  39 

Długoterminowe  116  213  56  241 -   626 
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Świadczenia 
emerytalne,  

rentowe 
i podobne 

Taryfa 
energetyczna 

Zakładowy 
Fundusz 

Świadczeń 
Socjalnych 

Nagrody 
jubileuszowe 

Restruktury- 
zacja 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku  92  195  47  227  81  642 

Koszty bieżącego zatrudnienia  7  3  2  18 -   30 

Zyski i straty aktuarialne,  
w tym powstałe na skutek zmiany 
założeń: 

 18  16  23  25 -   82 

finansowych  18  13  22  28 -   81 

demograficznych (1) -  -  (1) -  (2) 

pozostałych  1  3  1 (2) -   3 

Wypłacone świadczenia (2) (9) (2) (21) -  (34) 

Koszty odsetek  3  7  2  8 -   20 

Utworzone -  -  -  -   20  20 

Rozwiązane (6) (4) (1) (10) (26) (47) 

Wykorzystane -  -  -  -  (70) (70) 

Reklasyfikacja (4) (3) (1) (5)  13 -  

Przeniesienie z zobowiązań 
bezpośrednio związanych 
z aktywami zaklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

 4  6  2  7 -   19 

Przeniesienie na zobowiązania 
bezpośrednio związane z aktywami 
zaklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

(4) (2) (1) (8) -  (15) 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, 
w tym: 

 108  209  71  241  18  647 

Krótkoterminowe  4  10  3  16  18  51 

Długoterminowe  104  199  68  225 -   596 

 

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza do wyliczenia kwoty zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy są 
następujące: 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Stopa dyskontowa 2,88% 2,68% 

Wskaźnik rotacji pracowników 4,56% 4,49% 

Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń 4,00% 4,00% 

Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS 3,60% 4,70% 

Podstawa odpisu na ZFŚS  3,00% 3,00% 

Przewidywana stopa wzrostu ekwiwalentu energetycznego 0,70% 0,70% 
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Na podstawie danych otrzymanych od aktuariusza Grupa szacuje, że wpływ zmiany założeń na wysokość rezerw na 
świadczenia emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz taryfę energetyczną 
byłby następujący: 

Rezerwy aktuarialne 

Wartość 
księgowa 

Analiza wrażliwości na 
zmianę stopy dyskontowej 

Analiza wrażliwości na 
zmianę podstawy naliczania 

rezerw 

 PLN Odchylenie w PLN 

  
stopa 

dyskontowa 
  +1 p.p. 

stopa 
dyskontowa 

  -1 p.p. 

podstawa 
+1% 

podstawa -
1% 

Na dzień 31 grudnia 2015 

     Rezerwa na świadczenia emerytalne,  
rentowe i podobne  120 (14)  17  16 (14) 

Taryfa energetyczna  223 (43)  59  58 (43) 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  59 (10)  13  13 (10) 

Nagrody jubileuszowe  261 (23)  27  26 (23) 

RAZEM  663 (90)  116  113 (90) 

Wpływ na zysk brutto    23 (27) (26)  23 

      Na dzień 31 grudnia 2014 
     Rezerwa na świadczenia emerytalne,  

rentowe i podobne  108 (14)  17  17 (14) 

Taryfa energetyczna  209 (28)  35  34 (27) 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  71 (10)  13  12 (10) 

Nagrody jubileuszowe  241 (20)  24  23 (21) 

RAZEM  629 (72)  89  86 (72) 

Wpływ na zysk brutto    20 (24) (23)  21 

24.2. Pozostałe rezerwy 

  
Spory 

sądowe 

Rekultywacja 
oraz koszty 
likwidacji* 

Zobowiązania 
z tytułu 

emisji gazów 

Obowiązek 
umorzenia 
świadectw 

Inne 
rezerwy 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku  83  36  40  154  46  359 

Koszty odsetek  -   1 -  -  -   1 

Utworzone  33  3  33  258  45  372 

Rozwiązane (18) (2) -  -  (3) (23) 

Wykorzystane (1) -  (40) (165) (33) (239) 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, 
w tym: 

 97  38  33  247  55  470 

Krótkoterminowe  97 -   33  247  55  432 

Długoterminowe -   38 -  -  -   38 

* Kwota utworzenia rezerwy na rekultywację oraz koszty likwidacji w 2015 roku wynika ze zmiany kwoty szacunku, z kolei kwota 
rozwiązania rezerwy wynika ze zmiany stopy dyskonta do poziomu 2,88%. 

  Spory 
sądowe 

Rekultywacja 
oraz koszty 
likwidacji* 

Zobowiązania 
z tytułu 

emisji gazów 

Obowiązek 
umorzenia 
świadectw 

Inne 
rezerwy 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku  100  24  63  117  48  352 

Koszty odsetek  -   1 -  -  -   1 

Utworzone  27  11  38  154  50  280 

Rozwiązane (42) -  (36) -  (13) (91) 

Wykorzystane (2) -  (25) (117) (39) (183) 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, 
w tym: 

 83  36  40  154  46  359 

Krótkoterminowe  83 -   40  154  46  323 

Długoterminowe -   36 -  -  -   36 

* Kwota utworzenia rezerwy na rekultywację oraz koszty likwidacji w 2014 roku w wysokości 11 mln zł wynika ze zmiany stopy 
dyskonta do poziomu 2,68%. 

Rezerwa na rekultywację oraz koszty likwidacji  

W 2008 roku spółka ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zawiązała rezerwę na rekultywację składowisk popiołu, która będzie 
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rozliczana do 2050 roku.  

W ramach tej kategorii prezentowane są też rezerwy na koszty demontażu poniższych  farm wiatrowych: 

 FW Bystra - rezerwa utworzona w 2012 roku i rozliczana do 2037 roku,   

 FW Karścino, FW Mołtowo, FW Krukowo - rezerwy utworzone w 2009 roku i rozliczane do 2034 roku,   

 FW Karcino - rezerwa utworzone w 2010 roku i rozliczana do 2035 roku, 

 FW Myślino -  rezerwa utworzone w 2015 roku i rozliczana do 2040 roku, 

Rezerwa na spory sądowe 

W wyniku zmian ustrojowych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w obecnej rzeczywistości prawnej i gospodarczej 
powstały poważne problemy z urządzeniami przesyłowymi zbudowanymi w poprzednim systemie prawnym na 
nieruchomościach prywatnych. Głównym tytułem rezerw na sprawy sporne są sprawy dotyczące infrastruktury energetycznej 
usadowionej na prywatnych gruntach, bez pozyskania stosownych tytułów prawnych. Stan rezerw z tego tytułu wyniósł na 
koniec 2015 roku 79 mln zł, na koniec 2014 roku 66 mln zł. 

Inne rezerwy 

W tej kategorii prezentowane są głównie rezerwy dotyczące podatku akcyzowego stanowiącego obowiązek podatkowy od ilości 
sprzedanej energii elektrycznej do odbiorcy końcowego, podatku od nieruchomości oraz korekty podatku CIT za lata ubiegłe. 

25. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, 
wynagrodzeń i innych 

                            115                                162    

Podatek VAT                               47                                  66    

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                               41                                  38    

Podatek akcyzowy -                                  27    

Podatek dochodowy od osób fizycznych                               15                                  16    

Opłaty za korzystanie ze środowiska                               11                                  14    

Pozostałe                                 1                                    1    

Pozostałe zobowiązania niefinansowe                             142                                201    

Wpłaty kontrahentów dot. przyszłych okresów i zaliczki otrzymane                             105                                132    

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               28                                  28    

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu odpraw restrukturyzacyjnych                                 8                                  38    

Pozostałe                                 1                                    3    

RAZEM                             257                                363    

26. Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 
31 grudnia 2014 
(przekształcone) 

Opłaty przyłączeniowe                             279                                293    

Dotacje otrzymane                             206                                191    

Nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe                               64                                  59    

Przychody z dzierżawy                               12                                  17    

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu premii rocznej i nagród dla 
pracowników 

                              89                                  86    

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu niewykorzystanych urlopów                               27                                  26    

Nagrody dla Zarządów                                 8                                    9    

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe                                 7                                    3    

RAZEM, w tym:                             692                                684    

    Długoterminowe                             531                                526    

    Krótkoterminowe                             161                                158    

Na dzień 31 grudnia 2015 roku jako dotacje Grupa ujmuje przede wszystkim efekt wyceny kredytów preferencyjnych 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego rozliczany przez okres spłaty kredytów (patrz opis w nocie 9.17 oraz 28.6), w kwocie 
95 mln zł oraz otrzymane dofinansowanie na realizację projektu budowy bloku energetycznego na biomasę w Elblągu 
rozliczane przez okres amortyzacji aktywów do 2054 roku, w kwocie 39 mln zł. W przypadku dofinansowania budowy bloku 
w Elblągu Grupa zobowiązana jest do realizacji odpowiednich wskaźników rezultatów (odpowiednia produkcja energii 
elektrycznej oraz ciepła) przez cały okres trwałości projektu. Wskaźniki te były spełnione na dzień i za rok zakończony 
31 grudnia 2015 roku.  

27. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS 

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, 
że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy (spółki) zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne 
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etaty. Jednostki wchodzące w skład Grupy tworzą takie fundusze i dokonują okresowych odpisów. Fundusze Spółek Grupy 
Kapitałowej ENERGA SA nie posiadają rzeczowych aktywów trwałych. Celem Funduszy jest subsydiowanie działalności 
socjalnej poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy, udzielanie pożyczek pracownikom oraz subsydiowanie 
pozostałych kosztów socjalnych jak np. dopłaty do wypoczynku pracowników. 

Jednostki wchodzące w skład Grupy skompensowały na poziomie jednostkowym aktywa swoich Funduszy ze swoimi 
zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów spółek. 

Tabela poniżej przedstawia analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.           

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Pożyczki udzielone pracownikom  11  13 

Środki pieniężne  5  5 

Zobowiązania z tytułu Funduszu  16  18 

Saldo po skompensowaniu -  -  

Odpisy na Fundusz w okresie  30  32 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

28. Instrumenty finansowe 

28.1. Wartość księgowa kategorii i klas instrumentów finansowych   

Stan na  

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Pożyczki i 
należności 

Środki pieniężne 
i ich 

ekwiwalenty 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

Instrumenty 
pochodne 

zabezpieczające 

Instrumenty 
finansowe 
wyłączone  
z zakresu  
MSR 39 

RAZEM 
31 grudnia 2015 

Aktywa        
Należności z tytułu dostaw i usług -                      1 762    -    -    -    -                      1 762    

Inwestycje w portfel aktywów finansowych                      322    -    -    -    -    -                         322    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty -    -                      1 669    -    -    -                      1 669    

Pozostałe aktywa finansowe -                           58    -    -                           40    -                           98    

Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne 
papiery wartościowe 

-                          19    -    -    -    -                          19    

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -                          40    -                          40    

Pozostałe -                          39    -    -    -    -                          39    

RAZEM                      322                      1 820                      1 669    -                           40    -                      3 851    

Zobowiązania        
Kredyty i pożyczki -    -    -                      2 678    -    -                      2 678    

Kredyty i pożyczki preferencyjne -    -    -                     1 550    -    -                     1 550    

Kredyty i pożyczki -    -    -                     1 116    -    -                     1 116    

Kredyty w rachunku bieżącym -    -    -                          12    -    -                          12    

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

-    -    -                      3 192    -    -                      3 192    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -    -    -                         877    -    -                         877    

Pozostałe zobowiązania finansowe -    -    -                         186                             8                           24                         218    

Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych oraz aktywów 
niematerialnych 

-    -    -                        155    -    -                        155    

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -                            8    -                            8    

Pozostałe -    -    -                          31    -                          24                          55    

RAZEM -    -    -                      6 933                             8                           24                      6 965    
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Stan na  

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Pożyczki i 
należności 

Środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

Instrumenty 
pochodne 

zabezpieczające 

Instrumenty 
finansowe 
wyłączone  
z zakresu  
MSR 39 

RAZEM 
31 grudnia 2014                                                    
(przekształcone) 

Aktywa        
Należności z tytułu dostaw i usług -                      1 551    -    -    -    -                      1 551    

Inwestycje w portfel aktywów finansowych                      764    -    -    -    -    -                         764    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty -    -                      1 932    -    -    -                      1 932    

Pozostałe aktywa finansowe -                           47    -    -                           29    -                           76    

Obligacje, bony skarbowe oraz inne 
dłużne papiery wartościowe 

-                          19    -    -    -    -                          19    

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -                          29    -                          29    

Pozostałe -                          28    -    -    -    -                          28    

RAZEM                      764                      1 598                      1 932    -                           29    -                      4 323    

Zobowiązania        
Kredyty i pożyczki -    -    -                      2 561    -    -                      2 561    

Kredyty i pożyczki preferencyjne -    -    -                     1 431    -    -                     1 431    

Kredyty i pożyczki -    -    -                     1 118    -    -                     1 118    

Kredyty w rachunku bieżącym -    -    -                          12    -    -                          12    

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

-    -    -                      3 189    -    -                      3 189    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -    -    -                         869    -    -                         869    

Pozostałe zobowiązania finansowe -    -    -                         233                           23                             5                         261    

Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych oraz aktywów 
niematerialnych 

-    -    -                        211    -    -                        211    

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -                          23    -                          23    

Pozostałe -    -    -                          22    -                            5                          27    

RAZEM -    -    -                      6 852                           23                             5                      6 880    
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28.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 

Aktywa  
 wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Pożyczki i 
należności 

Środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowa-
nego kosztu 

Instrumenty 
pochodne  

RAZEM 

Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek                        11                           24                           23    (213)   (48)   (203)   

Różnice kursowe (3)   -    -    -    -    (3)   

Rozwiązanie odpisów aktualizujących/ aktualizacja wartości "w górę" -                           32    -    -    -                           32    

Utworzenie odpisów aktualizujących/ aktualizacja wartości "w dół" -    (72)   -    -    -    (72)   

Zysk/ (strata) netto                          8    (16)                          23    (213)   (48)   (246)   

Inne całkowite dochody -    -    -    -                           28                           28    

Całkowite dochody                          8    (16)                          23    (213)   (20)   (218)   

 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 (przekształcone) 

Aktywa  
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Pożyczki i 
należności 

Środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowa-
nego kosztu 

Instrumenty 
pochodne  

RAZEM 

Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek                        19                           32                           41    (254)   (32)   (194)   

Różnice kursowe                          9    -    -    (59)                          49    (1)   

Rozwiązanie odpisów aktualizujących/ aktualizacja wartości "w górę" -                           55    -    -    -                           55    

Utworzenie odpisów aktualizujących/ aktualizacja wartości "w dół" -    (86)   -    -    -    (86)   

Zysk/ (strata) ze zbycia inwestycji                          6    -    -    -    -                             6    

Zysk/ (strata) netto                        34                             1                           41    (313)                          17    (220)   

Inne całkowite dochody -    -    -    -    (54)   (54)   

Całkowite dochody                        34                             1                           41    (313)   (37)   (274)   
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28. Instrumenty finansowe (kontynuacja) 

28.3. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

28.3.1. Instrumenty finansowe wyceniane na bieżąco w wartości godziwej 

Niektóre aktywa i zobowiązania finansowe Grupy wyceniane są w wartości godziwej na koniec każdego okresu 
sprawozdawczego. 

Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych według 
trzypoziomowej hierarchii: 

 poziom 1 – wartość godziwa oparta o ceny notowane (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania 
na aktywnych rynkach, do których Grupa ma dostęp w dniu wyceny, 

 poziom 2 – wartość godziwa oparta o dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzględnione na poziomie 1, które są 
obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, albo pośrednio, albo bezpośrednio, 

poziom 3 – wartość godziwa oparta o nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego składnika aktywów 
lub zobowiązania. 

  
31 grudnia 2015 

31 grudnia 2014 
(przekształcone) 

Poziom 2 Poziom 2 

Aktywa 

  Inwestycje w portfel aktywów finansowych                             322                                764    

Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS I)                               38                                  28    

Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS II)                                 2                                    1    

Zobowiązania 
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (IRS)                                 8                                  23    

Grupa wycenia jednostki uczestnictwa w funduszu ENERGA Trading SFIO jako iloczyn ich ilości oraz wartości z wyceny 
pojedynczej jednostki uczestnictwa, dokonywanej przez firmę zarządzającą funduszem zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych. 

Wycena transakcji Cross Currency Interest Rate Swap („CCIRS”) oraz Interest Rate Swap („IRS”) do wartości godziwej odbywa 
się poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych. Stopy procentowe oraz basis spread używane do dyskonta 
pozyskiwane są z systemu Bloomberg. 

28.3.2. Instrumenty finansowe, które nie są na bieżąco wyceniane w wartości godziwej 

Z wyjątkiem informacji podanych w tabeli poniżej wartość księgowa aktywów oraz zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie 
od ich wartości godziwych. 

Zobowiązania z tytułu emisji euroobligacji 
Wartość księgowa 

Wartość godziwa 

Poziom 1 

   Stan na 31 grudnia 2015                          2 176                             2 266    

Stan na 31 grudnia 2014                          2 174                             2 350    

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu wyemitowanych euroobligacji została oszacowana na podstawie kwotowań z systemu 
Bloomberg z dnia 31 grudnia 2015 roku. 

Dla udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na giełdzie nie istnieje aktywny rynek, ani też nie ma 
możliwości zastosowania w ich przypadku technik wyceny dających wiarygodne wartości, w związku z tym Grupa nie jest 
w stanie ustalić zakresu, w którym mogłaby mieścić się ich wartość godziwa. Aktywa te wyceniane są według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. 

28.4. Fundusz ENERGA Trading SFIO 

Grupa inwestuje w portfel aktywów finansowych poprzez Fundusz, w którym posiada 100% jednostek uczestnictwa.  

Fundusz został powołany w celu zarządzania nadwyżkami finansowymi spółek z Grupy ENERGA i stanowi alternatywę dla lokat 
bankowych nawet tych jednodniowych. Fundusz charakteryzuje się wysokim stopniem płynności i niskim ryzykiem. Mechanizmy 
wbudowane w system rozliczania umożliwiają zamianę jednostek uczestnictwa Funduszu w gotówkę w ciągu tego samego lub 
następnego dnia roboczego. Ponadto spółki w Grupie ENERGA mogą rozliczać wzajemne należności i zobowiązania za 
pomocą jednostek uczestnictwa w Funduszu.   

Grupa wyodrębnia następujące kategorie aktywów w strukturze portfela Funduszu: 

 bony i obligacje skarbowe, 

 instrumenty dłużne korporacyjne – sektor finansowy, 

 instrumenty dłużne korporacyjne – sektor niefinansowy, 

 obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

 listy zastawne, 

 obligacje municypalne, 

 pozostałe. 
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28. Instrumenty finansowe (kontynuacja) 

Poniższa tabela prezentuje strukturę portfela aktywów Funduszu na dzień kończący okres sprawozdawczy oraz okresy 

porównywalne. Tabela nie uwzględnia zobowiązań Funduszu i z tego powodu nie uzgadnia się do sprawozdania z sytuacji 

finansowej. 

  Stan na  Stan na  Stan na  

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 1 stycznia 2014 

Bony i obligacje skarbowe  115  342  232 

Instrumenty dłużne korporacyjne – sektor finansowy  51  257  75 

Instrumenty dłużne korporacyjne – sektor niefinansowy  29  68  29 

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego  47  123  104 

Listy zastawne  63  101  117 

Obligacje municypalne  17  40  10 

RAZEM  322  931  567 

 

28.5. Opis istotnych pozycji w ramach poszczególnych kategorii instrumentów finansowych 

28.5.1. Aktywa finansowe  

Pożyczki i należności 

Główną pozycję kategorii instrumentów finansowych ujmowanych jako pożyczki i należności stanowią należności z tytułu 
dostaw i usług.  

Należności z tytułu dostaw i usług Bieżące 
Przeterminowane (w dniach) 

Ogółem 
<30 30–90 90-180 180-360 >360 

        
Stan na 31 grudnia 2015        
Przed uwzględnieniem odpisu 
aktualizującego 

 1 502  165  67  29  40  245  2 048 

Odpis aktualizujący (1) (2) (4) (5) (29) (245) (286) 

Po uwzględnieniu odpisu 
aktualizującego  

 1 501  163  63  24  11 -   1 762 

        Stan na 31 grudnia 2014 
       

Przed uwzględnieniem odpisu 
aktualizującego 

 1 286  161  78  28  43  239  1 835 

Odpis aktualizujący (1) (2) (5) (6) (31) (239) (284) 

Po uwzględnieniu odpisu 
aktualizującego  

 1 285  159  73  22  12 -   1 551 

Instrumenty pochodne zabezpieczające 

Instrumenty pochodne zabezpieczające CCIRS i IRS zostały szczegółowo opisane w nocie 28.7.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Do pozycji aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka kwalifikuje inwestycje            
w portfel aktywów finansowych, na który składają się jednostki uczestnictwa w Funduszu ENERGA Trading SFIO. 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych  

  
Odpisy aktualizujące 
należności z tytułu 

dostaw i usług 

Odpisy aktualizujące 
obligacje, bony 

skarbowe oraz inne 
dłużne papiery 
wartościowe 

Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 2015 roku                             284                                  25    

Utworzenie odpisów aktualizujących                               72    -    

Wykorzystanie (38)   -    

Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu) (32)   -    

Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia 2015 roku                              286                                  25    

   
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 2014 roku                             252                                  30    

Utworzenie odpisów aktualizujących                               86    -    

Wykorzystanie (4)   -    

Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu) (50)   (5)   

Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia 2014 roku                              284                                  25    
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28. Instrumenty finansowe (kontynuacja) 

28.5.2. Zobowiązania finansowe  

Wszystkie zobowiązania finansowe Grupy są klasyfikowane jako zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu, za wyjątkiem instrumentów pochodnych zabezpieczających. W tej kategorii instrumentów finansowych Grupa prezentuje 
przede wszystkim otrzymane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. 

Kredyty i pożyczki 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Waluta PLN 

Stopa Referencyjna WIBOR, Stopa redyskontowa 

Wartość kredytu/ pożyczki                            2 678                               2 561    

Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:     

do 1 roku (krótkoterminowe)                               203                                  171    

od 1 roku do 2 lat                               223                                  189    

od 2 lat do 3 lat                               259                                  209    

od 3 lat do 5 lat                               561                                  512    

powyżej 5 lat                            1 432                               1 480    

  

Na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2014 roku wartość pozostających do dyspozycji Grupy limitów kredytowych wyniosła 
odpowiednio 4 763 mln zł (wykorzystane w 57,4%) i 4 937 mln zł (wykorzystane w 53,3%).  

Szczegółowe informacje dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały przedstawione w nocie 28.6. 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji  

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Waluta PLN 

Stopa Referencyjna WIBOR 

Wartość emisji                          1 016                             1 014    

z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie: 
  

do 1 roku (krótkoterminowe)                               16                                  14    

od 3 lat do 5 lat                          1 000                             1 000    

      

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Waluta EUR 

Stopa Referencyjna stała 

Wartość emisji 
 

  

w walucie                             511                                510    

w złotych                          2 176                             2 175    

z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie: 
  

do 1 roku (krótkoterminowe)                               60                                  58    

od 3 lat do 5 lat                          2 116    -    

powyżej 5 lat -                             2 117    

  

Szczegółowe informacje dotyczące wyemitowanych obligacji zostały przedstawione w nocie 28.6. 

28.6. Dostępne finansowanie zewnętrzne 

W bieżącym okresie sprawozdawczym: 

 w ramach umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z limitem  
1 000 mln zł, uruchomiona została transza w wysokości 200 mln zł, 

 uruchomiony został w pełnej kwocie kredyt inwestycyjny z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego („NIB”) na kwotę 67 mln zł, 

 ENERGA SA zawarła ramową umowę kredytową z Bankiem Handlowym w Warszawie SA z limitem 75 mln zł. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz na dzień kończący okres sprawozdawczy i dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego do publikacji, nie wystąpiły przypadki naruszenia zobowiązań umownych wynikających z warunków 
pozyskanego finansowania zewnętrznego. 
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Kredyty na finansowanie programu inwestycyjnego ENERGA-OPERATOR SA na lata 2009 - 2012  

W latach 2009 – 2010 ENERGA SA wraz ze spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA zawarły następujące umowy kredytowe 
z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego ENERGA-OPERATOR SA w latach 2009 - 2012, związanego 
z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej: 

 umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z limitem 1 050 mln zł, 

 umowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) z limitem 800 mln zł, 

 umowa z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym („NIB”) z limitem 200 mln zł. 

Powyższe finansowanie zostało w pełni wykorzystane, z czego do spłaty pozostało odpowiednio: EBI – 805,7 mln zł 
z ostatecznym terminem spłaty 15 grudnia 2025 roku, EBOR – 523,2 mln zł z ostatecznym terminem spłaty 18 grudnia 
2024 roku, NIB – 140,5 mln zł z ostatecznym terminem spłaty 15 czerwca 2022 roku. 

W 2014 roku ENERGA SA z ENERGA-OPERATOR SA i EBOR wprowadziły do ww. umowy kredytowej zmiany, które 
spowodowały m. in. zwiększenie dostępnej kwoty kredytu o 276 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 
inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR SA oraz możliwym terminem uruchomienia środków do końca 2016 roku. Na dzień 
31 grudnia 2015 roku kwota dodatkowego finansowania nie została uruchomiona. 

Kredyty na finansowanie programu inwestycyjnego ENERGA-OPERATOR SA na lata 2012 - 2015 

W roku 2013 ENERGA SA wraz ze spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA zawarły następujące umowy kredytowe 
z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego ENERGA-OPERATOR SA w latach 2012 - 2015, związanego 
z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej: 

 umowa z EBOR z limitem 800 mln zł - wykorzystanie kredytu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 340,0 mln zł. 
Do wykorzystania pozostaje kwota 460 mln zł. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 18 grudnia 2024 roku, 

 umowa z EBI z limitem 1 000 mln zł - wykorzystanie kredytu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 800,0 mln zł, z czego 
200 mln zł zostało uruchomione w I kwartale 2015 roku (233,3 mln zł podlega spłacie w okresie od 1 do 5 lat, natomiast 
pozostała kwota w okresie powyżej 5 lat). Do wykorzystania pozostaje kwota  200 mln zł. Termin ostatecznej spłaty 
uruchomionego kredytu przypada na dzień 15 marca 2030 roku. 

Emisja euroobligacji 

W ramach ustanowionego w 2012 roku programu emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN na kwotę maksymalną 
1 000 mln EUR, w dniu 19 marca 2013 roku spółka zależna Energa Finance AB (publ) przeprowadziła pierwszą emisję 
euroobligacji w kwocie 500 mln EUR. Pierwsza emisja objęła euroobligacje z 7-letnim terminem wykupu, od których płatny jest 
roczny kupon w wysokości 3,25%. Wyemitowane euroobligacje notowane są na giełdzie w Luksemburgu. 

Emisja obligacji krajowych 

W roku 2012 ustanowiony został program emisji obligacji krajowych w kwocie 4 000 mln zł. W ramach programu ENERGA SA 
dokonała w dniu 19 października 2012 roku emisji 7-letnich obligacji o wartości 1 000 mln zł. Od dnia 29 stycznia 2015 roku 
obligacje wyemitowane przez ENERGA SA są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A.  

Kredyty w PKO Bank Polski SA 

ENERGA SA zawarła następujące umowy kredytowe z bankiem PKO Bank Polski SA: 

 umowę ramową na udzielenie limitu kredytowego ENERGA SA i spółkom zależnym, z łącznym limitem 150 mln zł. Na 
dzień 31 grudnia 2015 roku uruchomiono limit finansowania na łączną kwotę 110,7 mln zł, z czego wykorzystanych zostało 
13,8 mln zł, w tym 0,6 mln zł w formie gwarancji bankowych. Termin ważności limitu przypada na 30 sierpnia 2016 roku, 

 umowę ramową na udzielenie limitu kredytowego ENERGA SA i spółkom zależnym, z łącznym limitem 200 mln zł. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku uruchomiono limit finansowania na łączną kwotę 117,2 mln zł, z czego wykorzystanych 
zostało 103,2 mln zł, w całości w formie gwarancji bankowych. Termin ważności limitu przypada na 19 września 2017 roku, 

 umowę o aranżację kredytów dla ENERGA SA, z limitem 300 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku finansowanie nie było 
wykorzystane. Termin ważności limitu przypada na dzień 11 października 2016 roku. 

Kredyty w Banku Pekao SA 

ENERGA SA zawarła następujące umowy kredytowe z bankiem Pekao SA: 

 umowę kredytu odnawialnego z limitem 500 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kredyt nie był wykorzystany. Termin 
ostatecznej spłaty kredytu przypada na 29 maja 2020 roku, 

 umowę kredytu w kwocie 85 mln zł, z przeznaczeniem na objęcie obligacji emitowanych przez ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka SA w związku z realizacją programu inwestycyjnego spółki. Wykorzystanie kredytu na dzień 31 grudnia 
2015 roku wyniosło 25 mln zł. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 29 maja 2022 roku. 

Kredyty w Banku Handlowym w Warszawie SA 

W dniu 14 maja 2015 roku ENERGA SA zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę ramową określającą warunki 
dostępności różnych form transakcji kredytowych dla podmiotów z Grupy Kapitałowej ENERGA do kwoty limitu 75 mln zł. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku finansowanie nie było wykorzystane. Termin ważności limitu przypada na dzień 30 maja 2020 
roku. 

Emisja obligacji w PKO Bank Polski SA 

W 2012 roku ENERGA SA zawarła z bankiem PKO Bank Polski SA umowę emisji obligacji, z przeznaczeniem środków 
pozyskanych w ramach umowy na objęcie obligacji emitowanych przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w związku 
z realizacją programu inwestycyjnego spółki. Obligacje mogą być emitowane jako papiery krótkoterminowe. Na dzień 
31 grudnia 2015 roku w ramach umowy nie została przeprowadzona żadna emisja obligacji. Kwota dostępnych środków 
w ramach umowy emisji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku to 77,8 mln zł. 
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Kredyt w NIB 

W dniu 23 października 2014 roku ENERGA SA zawarła z NIB umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 67 mln zł 
przeznaczonego na sfinansowanie projektu budowy farmy wiatrowej w Myślinie. W bieżącym okresie sprawozdawczym kredyt 
został uruchomiony w pełnej kwocie. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 15 września 2026 roku, z czego 
28,7 mln zł podlega spłacie w okresie od 1 roku do 5 lat, a pozostała kwota w okresie powyżej 5 lat. 

28.7. Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

Zabezpieczenie ryzyka walutowego 

Pomiędzy spółką celową ENERGA Finance AB (publ) (emitent euroobligacji – patrz opis w nocie 28.6) a ENERGA SA zawarte 
zostały dwie umowy pożyczki denominowane w EUR na łączną kwotę 499 mln EUR. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego 
z tytułu powyższych pożyczek, Grupa zawarła w 2013 roku oraz lipcu 2015 roku transakcje walutowej zamiany stóp 
procentowych CCIRS o nominałach odpowiednio 400 mln EUR („CCIRS I”) i 25 mln EUR („CCIRS II”).  

Jako pozycję zabezpieczaną w powyższych relacjach zabezpieczających Grupa desygnowała ryzyko walutowe z tytułu 
wewnątrzgrupowych pożyczek denominowanych w EUR. Zabezpieczeniu podlega ryzyko walutowe dotyczące 85% łącznego 
nominału pożyczek. 

Jako instrument zabezpieczający Grupa desygnowała transakcje CCIRS, w ramach których Grupa otrzymuje przepływy 
pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie EUR oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. 
Przepływy pieniężne otrzymywane przez Grupę pokrywają się z przepływami pieniężnymi z tytułu pożyczek 
wewnątrzgrupowych. Grupa oczekuje wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych do marca 2020 roku. 

Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej 

W czerwcu 2015 roku Grupa zawarła transakcje zamiany stóp procentowych IRS w celu zabezpieczenia ryzyka stopy 
procentowej wynikającego z wykorzystanego finansowania z tytułu (patrz opis w nocie 28.6): 

 zawartej w 2013 roku umowy kredytowej z EBI – 600 mln zł, 

 programu emisji obligacji krajowych ustanowionego w roku 2012 – 1 000 mln zł,  

 zawartej w 2013 roku umowy kredytowej z EBOR – 340 mln zł (zabezpieczeniu podlegają przepływy odsetkowe naliczane 
od kapitału w wysokości 330,6 mln zł, odsetki naliczone od kapitału przekraczającego tę kwotę pozostają poza 
rachunkowością zabezpieczeń).  

Jako pozycje zabezpieczane w relacjach zabezpieczających Grupa desygnowała ryzyko stopy procentowej WIBOR 3M 
wynikające z płatności odsetkowych od powyższych zobowiązań finansowych w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty 
zawarcia transakcji zabezpieczających.  

Jako instrumenty zabezpieczające Grupa desygnowała transakcje IRS, w ramach których Grupa otrzymuje przepływy pieniężne 
o zmiennym oprocentowaniu w walucie PLN oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. 
Przepływy pieniężne odsetkowe otrzymywane przez Grupę pokrywają się z przepływami pieniężnymi odsetkowymi z tytułu 
zabezpieczanych zobowiązań finansowych. Grupa oczekuje wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych do czerwca 
2016 roku. 

Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających 

Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających wyniosła: 

  Wartość Ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

Stan na 31 grudnia 2015    

CCIRS I 38 Aktywa trwałe – Pozostałe aktywa finansowe 

CCIRS II 2 Aktywa trwałe – Pozostałe aktywa finansowe 

IRS 8 Pasywa – Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 

Stan na 31 grudnia 2014   

CCIRS I 28 Aktywa trwałe – Pozostałe aktywa finansowe 

CCIRS II 1 Aktywa trwałe – Pozostałe aktywa finansowe 

IRS 23    Pasywa – Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 

 

Z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych kapitał z aktualizacji wyceny (efektywna część zmiany 
wyceny instrumentu zabezpieczającego pomniejszona o podatek odroczony) zmniejszył się w okresie sprawozdawczym 
o kwotę 43,5 mln zł. 
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Poniższa tabela prezentuje zmianę stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w okresie 
sprawozdawczym: 

Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Rok zakończony  
31 grudnia 2015 

Rok zakończony  
31 grudnia 2014 

Na początek okresu sprawozdawczego (17)                                   27    

Kwota ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów 
zabezpieczających w okresie, równa zmianie wartości godziwej 
instrumentów zabezpieczających 

                                26    (6)   

Naliczone, niezapadłe odsetki, przeniesione z kapitału do 
przychodów/kosztów finansowych 

                                  2                                      1    

Rewaluacja instrumentów zabezpieczających, przeniesiona z 
kapitału do przychodów/kosztów finansowych 

-    (49)   

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (5)                                   10    

Na koniec okresu sprawozdawczego                                   6    (17)   

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie stwierdzono nieefektywności wynikającej z zastosowanej rachunkowości zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych. 

28.8. Zabezpieczenia spłaty zobowiązań 

Na dzień kończący okres sprawozdawczy aktywa o następującej wartości księgowej stanowiły zabezpieczenia spłaty 
zobowiązań lub zobowiązań warunkowych:  

 

Grupa aktywów na których dokonano zabezpieczenia 

Wartość księgowa aktywów stanowiąca 
zabezpieczenie spłaty zobowiązań na dzień 

Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Rzeczowe aktywa trwałe  42  50 

Środki pieniężne  82  95 

RAZEM  124  145 

 
Przedstawione zabezpieczenia dotyczą przede wszystkim pożyczki udzielonej spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gwarancji udzielonych przez banki kontrahentom spółki 
ENERGA-OBRÓT SA. 

29. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, obligacje, środki pieniężne, lokaty 
krótkoterminowe, jednostki uczestnictwa w funduszu płynnościowym ENERGA Trading SFIO oraz instrumenty zabezpieczające. 
Głównym celem tych instrumentów finansowych jest wykorzystanie jako środek do finansowania działalności Grupy lub 
mitygacji ryzyk finansowych.  

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują: 

 ryzyko rynkowe,  

 ryzyko płynności, 

 ryzyko kredytowe.  

Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyk. W dniu 1 grudnia 2014 roku Zarząd 
ENERGA SA zatwierdził i wprowadził do stosowania w spółce Politykę zarządzania płynnością w Grupie ENERGA oraz Politykę 
zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie ENERGA (ryzykiem walutowym i stopy procentowej). Oba dokumenty zostały 
wprowadzone do stosowania w całej Grupie ENERGA, co umożliwia efektywne zarządzanie powyższymi grupami ryzyk 
z poziomu spółki holdingowej. Oba dokumenty określają procedury zarządzania ryzykiem finansowym przez poszczególne 
spółki Grupy oraz nakładają na nie stosowne wymogi sprawozdawcze.  

29.1. Ryzyko rynkowe 

Grupa identyfikuje następujące główne rodzaje ryzyka rynkowego, na które jest narażona: 

 ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko walutowe, 

 ryzyko zmian cen towarów. 

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa ENERGA  wykorzystuje metodę analizy 
scenariuszowej, która wykorzystuje scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę Grupy odnośnie 
kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości. 

Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego 
na wyniki finansowe Grupy. Przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów 
finansowych. 



Grupa Kapitałowa ENERGA SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2015 roku (w milionach złotych) – noty objaśniające 

 
 

 
 

 33 

Ryzyko stopy procentowej 

Grupa ENERGA narażona jest na ryzyko stóp procentowych w związku z posiadaniem aktywów i zobowiązań, dla których 
przychody oraz koszty są kalkulowane w oparciu o rynkowe stopy procentowe, które mogą podlegać wahaniom.  

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, która wiąże się przede wszystkim 
z długoterminowym zadłużeniem finansowym. Polityka finansowa Grupy przewiduje ograniczanie ryzyka wahań stóp 
procentowych poprzez utrzymywanie części zadłużenia oprocentowanego stałą stopą procentową. Dodatkowo Grupa ENERGA 
na poziomie spółki holdingowej zawarła szereg transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej IRS. Na dzień 
31 grudnia 2015 roku 70% zadłużenia finansowego wykazanego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (kredyty i pożyczki oraz 
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych) było oprocentowane według stałej stopy procentowej lub było 
zabezpieczone przed ryzykiem stop procentowej poprzez transakcje IRS.  

W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych 
o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku. W tym celu wykorzystano 
poziomy referencyjnych stóp procentowych na dzień kończący okres sprawozdawczy. Skala potencjalnych zmian stóp 
procentowych została oszacowana na podstawie zmienności implikowanych opcji na stopę procentową kwotowanych na rynku 
międzybankowym. W przypadku stopy WIBOR, ze względu na niską płynność rynku opcji na stopę procentową, wyznaczono 
arbitralnie wielkość przesunięcia krzywej stopy procentowej.  

W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony do:  

 innych całkowitych dochodów dla instrumentów pochodnych zabezpieczających, 

 przychodów/kosztów odsetkowych dla pozostałych instrumentów finansowych. 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz innych całkowitych dochodów na racjonalne możliwe 
do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka dla tych klas instrumentów 
finansowych, które są narażone na ryzyko stopy procentowej: 

  

  31 grudnia 2015 
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy 

procentowej na 31 grudnia 2015 

Aktywa i zobowiązania finansowe 
Wartość 
księgowa 

Wartość 
narażona  
na ryzyko 

WIBOR EURIBOR 

  
PLN PLN 

WIBOR 
+50 pb 

WIBOR  
-50 pb 

EURIBOR 
+20 pb 

EURIBOR  
-20 pb 

Aktywa       
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty       1 669          1 669                 8    (8)   (1)                1    

Zobowiązania       
Kredyty i pożyczki preferencyjne       1 550          1 550    (8)                8    -    -    

Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach 
rynkowych 

      1 116          1 116    (6)                6    -    -    

Wyemitowane obligacje i papiery dłużne       3 192          1 016    (5)                5    -    -    

Kredyty w rachunku bieżącym            12               12    -    -    -    -    

Zmiana zysku brutto (11)              11    (1)                1    

 

  
 

        

Instrumenty pochodne zabezpieczające (aktywa)            40               40               38    (39)   (17)              18    

Instrumenty pochodne zabezpieczające 
(zobowiązania) 

             8                 8                 2    (2)   -    -    

Zmiana innych całkowitych dochodów            40    (41)   (17)              18    
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  31 grudnia 2014                                                    
(przekształcone) 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy 
procentowej na 31 grudnia 2014 

Aktywa i zobowiązania finansowe 
Wartość 
księgowa 

Wartość 
narażona  
na ryzyko 

WIBOR EURIBOR 

  
PLN PLN 

WIBOR 
+50 pb 

WIBOR  
-50 pb 

EURIBOR 
+28 pb 

EURIBOR  
-28 pb 

Aktywa       
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty       1 932          1 932                 8    (8)                1    (1)   

Zobowiązania       
Kredyty i pożyczki preferencyjne       1 431          1 431    (7)                7    -    -    

Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach 
rynkowych 

      1 118          1 118    (6)                6    -    -    

Wyemitowane obligacje i papiery dłużne       3 189          1 014    (5)                5    -    -    

Kredyty w rachunku bieżącym            12                 6    -    -    -    -    

Zmiana zysku brutto (10)              10                 1    (1)   

 

  
 

        

Instrumenty pochodne zabezpieczające 
(aktywa) 

           29               29               48    (49)   (27)              27    

Instrumenty pochodne zabezpieczające 
(zobowiązania) 

           23               23               12    (12)   -    -    

Zmiana innych całkowitych dochodów            60    (61)   (27)              27    

Ryzyko walutowe 

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji handlowych i finansowych. Ryzyko takie powstaje 
w wyniku dokonywania przez spółki Grupy sprzedaży lub zakupów oraz zaciągania zobowiązań finansowych w walutach innych 
niż jej waluta wyceny lub posiadania aktywów finansowych w tych walutach. Grupa identyfikuje przede wszystkim ekspozycję 
na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN.  

W analizie wrażliwości na ryzyko walutowe potencjalne możliwe zmiany kursów walutowych zostały obliczone na podstawie 
rocznych zmienności implikowanych dla opcji walutowych kwotowanych na rynku międzybankowym dla danej pary walut 
na dzień kończący okres sprawozdawczy.  

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz innych całkowitych dochodów na racjonalne możliwe 
do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka dla tych klas instrumentów 
finansowych, które są narażone na ryzyko zmiany kursów walutowych: 

  31 grudnia 2015 

Analiza wrażliwości na 
ryzyko walutowe                                                 

na 31 grudnia 2015 

Aktywa i zobowiązania finansowe 
Wartość 
księgowa 

Wartość 
narażona na 

ryzyko 
EUR/PLN 

  
 PLN  PLN 

kurs 
EUR/PLN 
+7,00% 

kurs 
EUR/PLN  

-7,00% 

Aktywa     
Należności z tytułu dostaw i usług             1 762                     17                       1    (1)   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             1 669                   279                     20    (20)   

Instrumenty pochodne zabezpieczające                  40                2 084                   127    (127)   

Zobowiązania  
      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                877                     11    (1)                      1    

Wyemitowane obligacje i papiery dłużne             3 192                2 175    (152)                  152    

Zmiana zysku brutto (24)                    24    

Zmiana innych całkowitych dochodów*                  19    (19)   

*dotyczy instrumentów pochodnych zabezpieczających 
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31 grudnia 2014                                                    
(przekształcone) 

Analiza wrażliwości na 
ryzyko walutowe                                                 

na 31 grudnia 2014 

Aktywa i zobowiązania finansowe 
Wartość 
księgowa 

Wartość 
narażona na 

ryzyko 
EUR/PLN 

  
 PLN  PLN 

kurs 
EUR/PLN 
+7,08% 

kurs 
EUR/PLN  

-7,08% 

Aktywa     
Należności z tytułu dostaw i usług             1 551                       2    -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             1 932                   289                     20    (20)   

Instrumenty pochodne zabezpieczające                  29                2 130                   151    (151)   

Zobowiązania  
      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                869                       3    -    -    

Wyemitowane obligacje i papiery dłużne             3 189                2 174    (154)                  154    

Zmiana zysku brutto (5)                      5    

Zmiana innych całkowitych dochodów*                  23    (23)   

*dotyczy instrumentów pochodnych zabezpieczających 

W zakresie transakcji handlowych Grupa nie jest narażona w istotnym stopniu na ryzyko związane z kursami wymiany walut, 
jako że rozliczenia pieniężne Grupy prowadzone są głównie w walucie krajowej.  

W zakresie transakcji finansowych Grupa jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu wewnątrzgrupowych pożyczek związanych 
z wyemitowanymi euroobligacjami. W celu zabezpieczenia tego ryzyka Grupa zawarła transakcje walutowej zamiany stóp 
procentowych CCIRS oraz wdrożyła rachunkowość zabezpieczeń (patrz opis w nocie 28.7). 

Ryzyko cen towarów 

Grupa narażona jest na czynniki ryzyka związane z fluktuacjami cen towarów wykorzystywanych w działalności operacyjnej.  

Najistotniejsze ryzyko dotyczy zmiany cen zakupu energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia na rynku hurtowym 
dotyczących kontraktów zawieranych przez spółkę ENERGA-OBRÓT SA w horyzoncie długo, średnio i krótkoterminowym na 
rynku polskim oraz instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych takich jak kontrakty typu futures/forward na energię 
elektryczną, uprawnienia do emisji CO2. 

W związku z powyższym, istotnym elementem jest odniesienie osiąganego poziomu ekspozycji na ryzyko do zakładanego 
wyniku finansowego na dany rok. Ekspozycja na ryzyko rynkowe odnosi się do wszystkich otwartych pozycji (transakcji), a jej 
ograniczanie odbywa się za pomocą modelu zarządzania ryzykiem poprzez wartość narażoną na ryzyko (VaR). Model ten 
ogranicza ryzyko rynkowe m.in. w odniesieniu do zmienności cen energii elektrycznej, cen certyfikatów CO2 czy praw 
majątkowych. Model zakłada ponoszenie ryzyka jedynie w akceptowalnych granicach dla pozycji otwartej portfela produktów 
poprzez nałożenie limitów ekspozycji na ryzyko dla każdego z portfeli oraz całościowo dla całej spółki ENERGA-OBRÓT SA. 
Wartość narażona na ryzyko (VaR) jest cyklicznie monitorowana i raportowana, aby nie przekroczyła ustalonych wartości oraz 
uwzględnia m.in. wolumen otwartej pozycji (różnica pomiędzy poziomem wolumenu sprzedanego i kupionego), zmienność cen 
produktów i korelacje pomiędzy poszczególnymi produktami w portfelu.  

Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego ze zmiennością cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym 
dotyczącym kontraktacji na rzecz odbiorców końcowych, podejmowane są działania zabezpieczające poprzez: 

 minimalizowanie pozycji otwartej na portfelu energii elektrycznej, która polega na koordynacji i optymalizacji procesu 
zakupowo-sprzedażowego tak, aby różnica pomiędzy wolumenem zakupionym i sprzedanym nie przekraczała z góry 
ustalonych wartości, 

 zawieranie kontraktów w określonych proporcjach oraz w postaci różnych produktów, 

 wyznaczanie limitów wolumenowych na otwartą pozycję dla uczestnictwa w wybranych rynkach, minimalizujące ryzyko 
związane z dużym wahaniem cen energii elektrycznej na tym rynku, 

 wycenę Market to Market otwartej pozycji. 

Dodatkowo w ramach działalności handlowej związanej z handlem uprawnieniami do emisji CO2 (EUA) oraz certyfikatami 
redukcji emisji (CER), w celu ograniczenia ewentualnej straty, dla każdej transakcji określane są poziomy Stop Loss i Take 
Profit (SL/TP), które są na bieżąco monitorowane. 

29.2. Ryzyko kredytowe 

W Grupie zdefiniowano występowanie ryzyka kredytowego jako prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta jego 
zobowiązań finansowych. Minimalizowanie ryzyka kredytowego jest osiągane poprzez działania zmierzające do wartościowej 
oceny ryzyka, monitoring kondycji finansowej kontrahentów oraz zabezpieczanie kredytu kupieckiego za pomocą dostępnych 
narzędzi takich jak gwarancje bankowe, poręczenia itp.  
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Ograniczanie ryzyka kredytowego następuje w odniesieniu do kontrahentów o największych obrotach, czyli portfela 
kontrahentów hurtowych oraz portfela klientów strategicznych. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie: badanie zdolności 
kredytowej, limity handlowe, określone zapisy w umowach z kontrahentami oraz pozyskiwanie zabezpieczeń od klientów 
o niskiej wiarygodności.  

W Grupie zostały stworzone odpowiednie procedury minimalizujące ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Na hurtowym rynku 
energii procedury określają limity możliwej sprzedaży energii elektrycznej bez wymagania zabezpieczeń. Na transakcje 
przekraczające ww. limit wymagane są zabezpieczenia np. gwarancja bankowa. 

W ramach sprzedaży do klientów strategicznych i biznesowych procedury nakładają obowiązek oceny wiarygodności klientów. 
W przypadku klientów o niskiej wiarygodności warunkiem rozpoczęcia sprzedaży jest pozyskanie zabezpieczenia 
zaakceptowanego przez sprzedawcę.  

Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest 
nieznaczne.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz niektóre instrumenty 
pochodne, ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, 
a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości księgowej tych instrumentów. 

W obszarze finansowym ryzyko kredytowe jest mitygowane poprzez bieżący monitoring ratingów instytucji finansowych oraz 
ograniczenie ryzyka koncentracji nadwyżek środków pieniężnych w jednej instytucji finansowej.  

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

29.3. Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy niezbędnych do regulowania zobowiązań zgodnie z ich terminami wymagalności przy 
pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to bazuje na prognozowanych przepływach pieniężnych 
z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej, które są sporządzane przez wszystkie spółki Grupy. Dodatkowo 
prowadzona jest bieżąca weryfikacja trafności sporządzanych prognoz. 

Z dniem 4 stycznia 2016 roku w Grupie ENERGA została uruchomiona usługa cash-poolingu rzeczywistego bezzwrotnego dla 
środków w walucie krajowej. Narzędzie to pozwala w sposób efektywny zarządzać płynnością Grupy z poziomu spółki 
holdingowej. Zgodnie z założeniami struktury na koniec każdego dnia roboczego środki pieniężne spółek Grupy konsolidowane 
są na rachunkach ENERGA SA i następnego dnia mogą być wykorzystywane do finansowania zobowiązań płatniczych 
poszczególnych uczestników. Wdrożone narzędzie pozwala w sposób efektywny wykorzystywać do finansowania prowadzonej 
działalności w pierwszej kolejności środki wypracowane przez Grupę a w kolejnym kroku finansowanie dłużne. 

W zakresie zarządzania ryzykiem płynności celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością 
finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty 
bankowe, obligacje, euroobligacje oraz umowy leasingu finansowego. 

Szczegółowy opis głównych tytułów pozyskanego przez Grupę finansowania zewnętrznego został przedstawiony w nocie 28.6. 

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe Grupy według daty wymagalności na podstawie umownych 
niezdyskontowanych płatności (według wartości nominalnej, włączając płatności z tytułu ewentualnych odsetek). 

  
Poniżej 

3 miesięcy 
Od 3 do 

12 miesięcy 
Od 1 roku 

do 5 lat 
Powyżej 5 lat Razem 

      31 grudnia 2015 
     

Oprocentowane kredyty i pożyczki                 63                  208               1 365               1 595               3 231    

Obligacje                 78                    23               3 525    -               3 626    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług               874                      3    -    -                  877    

Pozostałe zobowiązania finansowe               177                    24                    17    -                  218    

RAZEM            1 192                  258               4 907               1 595               7 952    

  
     

31 grudnia 2014 (przekształcone) 
     

Oprocentowane kredyty i pożyczki                 73                  192               1 264               1 685               3 214    

Obligacje                 78                    27               1 449               2 201               3 755    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług               869    -    -    -                  869    

Pozostałe zobowiązania finansowe               224                      5                    32    -                  261    

RAZEM            1 244                  224               2 745               3 886               8 099    

Aktywa finansowe Grupy cechuje wysoka płynność. Składają się na nie głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty, inwestycje 
w jednostki uczestnictwa funduszu ENERGA Trading SFIO oraz należności z tytułu dostaw i usług. Strukturę środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawia nota 18. Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług została zamieszczona 
w nocie 28.5.1. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

30. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Strata na działalności inwestycyjnej 
  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Wynik na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów 
niematerialnych 

 47  23 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów 
niematerialnych 

 18  17 

Pozostałe  1 (10) 

RAZEM  66  30 

 

Zmiana stanu należności 
  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (211) (81) 

Zmiana stanu należności z tytułu naliczonego VAT  27 (40) 

Zmiana stanu zaliczek na dostawy (36) (7) 

Pozostałe (15) (1) 

RAZEM (235) (129) 

 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 
  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług  8 (21) 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych długoterminowych (7)  26 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych (36) (6) 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych (106)  7 

Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych  56  9 

Korekta o zmianę stanu zobowiązań ujętych jako zobowiązania 
bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone 
do sprzedaży 

(10) (47) 

Pozostałe (5) (24) 

RAZEM (100) (56) 

  

Zmiana stanu rezerw 
  Rok zakończony Rok zakończony 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Zmiana stanu rezerw długoterminowych  32  83 

Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych  97 (70) 

Korekta o zmianę stanu rezerw ujętych jako zobowiązania bezpośrednio 
związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

(16) (7) 

Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych ujętą w innych całkowitych 
dochodach 

(7) (58) 

Pozostałe -   8 

RAZEM  106 (44) 
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POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

31. Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy zobowiązania Grupy do poniesienia nakładów związanych z nabyciem 
rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych, które jeszcze nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniosły 
około 4 904 mln zł, w tym: 

 przedsięwzięcia objęte planem rozwoju spółki ENERGA-OPERATOR SA w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2015 – 2019 (uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki) – 
około 4 464 mln zł, 

 przedsięwzięcia realizowane w Elektrowni Ostrołęka (modernizacja bloków energetycznych, budowa instalacji 
odazotowania spalin) – około 216 mln zł, 

 realizacja projektów wiatrowych (głównie FW Przykona) – około 157 mln zł, 

 system obsługi sprzedaży – około 32 mln zł, 

 elektrownie gazowo - parowe w Grudziądzu i Gdańsku – około 35 mln zł. 

32. Informacja o podmiotach powiązanych 

Transakcje z jednostkami powiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów, produktów lub usług 
oparte o koszt ich wytworzenia. 

32.1. Transakcje z udziałem podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa 

Jednostką  kontrolującą Grupy jest Skarb Państwa, w związku z tym inne podmioty powiązane ze Skarbem Państwa są 
traktowane przez Grupę jako jednostki powiązane.  

Transakcje z podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa zawierane były w ramach zwykłego toku prowadzonej działalności 
gospodarczej i dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, sprzedaży usług dystrybucji 
energii elektrycznej (w tym tranzytu), rozliczeń z operatorem systemu przesyłowego w obszarze rynku bilansującego, z tytułu 
usług przesyłowych, usług systemowych oraz usług pracy interwencyjnej, a także zakupu paliw (głównie węgla). Grupa nie 
prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami 
państwowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa.  

32.2. Transakcje z udziałem członków Zarządu jednostki dominującej 

W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca nie zawierała znaczących transakcji z członkami Zarządu. 

32.3. Wynagrodzenie wypłacone lub należne kluczowej kadrze kierowniczej oraz Radom Nadzorczym spółek 
Grupy 

  Rok zakończony Rok zakończony 

  
31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

   
Zarząd jednostki dominującej  3  5 

Rada Nadzorcza jednostki dominującej <1 <1 

Zarządy jednostek zależnych  33  36 

Rady Nadzorcze jednostek zależnych  1  1 

Pozostała kluczowa kadra kierownicza  16  18 

RAZEM  53  60 

33. Leasing 

33.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 

Jednostki wchodzące w skład Grupy posiadają otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji administracyjnej prawa wieczystego 
użytkowania gruntów (PWUG), które stanowią leasing operacyjny. 

Z tytułu praw wieczystego użytkowania gruntów Grupa ponosi koszty opłat rocznych. Wysokość tych kosztów w ciągu roku 
zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosła11 mln zł a w roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku 10 mln zł.  

33.2. Należności z tytułu leasingu operacyjnego 

Przyszłe należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z umów nieodwoływalnego leasingu operacyjnego 
przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

  
Opłaty leasingowe do otrzymania na dzień 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

W okresie do 1 roku                               23                                  32    

W okresie od 1 do 5 lat                               88                                  20    

RAZEM                             111                                  52    

 
Opłaty leasingowe powyżej dotyczą głównie urządzeń elektrowni szczytowo – pompowej Żydowo, za pomocą której świadczona 
jest na rzecz PSE SA (Operator Systemu Przesyłowego – „OSP”) usługa pracy interwencyjnej, polegająca na dysponowaniu 



Grupa Kapitałowa ENERGA SA 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2015 roku (w milionach złotych) – noty objaśniające 

 
 

 
 

 39 

oraz wykorzystaniu elektrowni przez OSP do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej i biernej oraz sterowania 
rozpływami mocy w sieci elektroenergetycznej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Usługa obejmuje rezerwę 
interwencyjną mocy czynnej oraz regulację napięcia i mocy biernej. Majątek wykorzystywany do świadczenia usługi pozostaje 
w wyłącznej dyspozycji OSP, który ma prawo do dysponowania jednostkami wytwórczymi wchodzącymi w skład elektrowni. 
Umowa, na podstawie, której świadczona jest usługa wyczerpuje warunki dla rozpoznania w niej leasingu, zdefiniowane 
w KIMSF4, jednak nie przenosi na OSP całego ryzyka i korzyści związanych z leasingowanym majątkiem. 

33.3. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto 
przedstawiają się następująco:  

  Opłaty leasingowe do poniesienia na dzień 

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

  

Opłaty 
minimalne 

Wartość bieżąca 
opłat 

Opłaty 
minimalne 

Wartość bieżąca 
opłat 

W okresie do 1 roku                        15                           14                             3                             3    

W okresie od 1 do 5 lat                        10                           10                             2                             2    

Minimalne opłaty leasingowe ogółem                        25                           24                             5                             5    

Minus koszty finansowe                          1    -    -    -    

Wartość bieżąca minimalnych opłat 
leasingowych 

                       24                           24                             5                             5    

34. Zarządzanie kapitałem 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie inwestycyjnego poziomu ratingu kredytowego i bezpiecznych 
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Powyższy 
cel realizowany jest poprzez przyjęte w Grupie regulacje wewnętrzne. Jednostka dominująca jest podmiotem, który jako jedyny 
odpowiada za prowadzenie polityki dłużnej Grupy oraz zawieranie transakcji zabezpieczających. 

Grupa monitoruje podstawowy wskaźnik zadłużenia jakim jest współczynnik określający relację długu netto do wielkości 
EBITDA szacowany na bazie wielkości skonsolidowanych. Na dzień bilansowy wielkość tegoż wskaźnika wyniosła 1,9. 
Obowiązujące na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego regulacje wewnętrzne Grupy zakładają, 
iż maksymalny poziom wskaźnika zadłużenia Grupy nie powinien przekroczyć wartości 3,0.  

Wartość powyższego wskaźnika jest cyklicznie monitorowana również przez instytucje finansujące Grupę oraz agencje 
ratingowe i ma wymierny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Grupy, a przez to na możliwość oraz koszt pozyskania 
finansowania dłużnego. 

  
Stan na  Stan na  

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 
(przekształcone) 

Oprocentowane kredyty i pożyczki                          2 678                             2 561    

Wyemitowane obligacje i papiery dłużne                          3 192                             3 189    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  (1 669)   (1 932)   

Zadłużenie netto                          4 201                             3 818    

    EBITDA                          2 196                             2 307    

     
Zadłużenie netto / EBITDA                            1,91                               1,65    

  

35. Aktywa i zobowiązania warunkowe 

35.1. Zobowiązania warunkowe  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa ujmuje zobowiązania warunkowe w kwocie 217 mln zł (175 mln zł na dzień 31 grudnia 
2014 roku). 

Jako zobowiązania warunkowe Grupa ujmuje przede wszystkim tytuły dotyczące spraw spornych przeciwko spółkom Grupy 
ENERGA, dla których wygranie przez spółki jest prawdopodobne i na te sprawy nie jest tworzona rezerwa.  

Największą pozycją zobowiązań warunkowych stanowią sprawy sporne związane z infrastrukturą energetyczną spółki 
ENERGA-OPERATOR SA usadowioną na prywatnym gruncie. Grupa tworzy rezerwy na zgłoszone spory sądowe. 
W przypadku niepewności co do zasadności kwoty roszczenia lub tytułu prawnego do gruntu Grupa rozpoznaje zobowiązania 
warunkowe. Na dzień 31 grudnia 2015 roku oszacowana wartość tych roszczeń wykazana jako zobowiązania warunkowe 
wynosi 164 mln zł, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2014 roku było 94 mln zł. 

35.2. Aktywa warunkowe 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa uznaje za aktywa warunkowe kwotę 36 mln zł (38 mln zł na dzień 31 grudnia 2014 roku). 

Główna pozycja składająca się na tę kwotę dotyczy sprawy spornej z PKN ORLEN SA opisana w nocie 37.1. 
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36. Struktura zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie kształtowało się następująco: 

  
Rok zakończony Rok zakończony 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych  3 004  3 219 

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych  5 468  5 925 

RAZEM  8 472  9 144 

 

37. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Grupy 

37.1. Sprawa sporna dotycząca PSE S.A. i PKN ORLEN S.A.  

W dniu 27 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa ENERGA-OPERATOR 
SA przeciwko PKN o zapłatę kwoty 46,2 mln zł, po jej ponownym rozpoznaniu. Sąd zasądził na rzecz ENERGA-OPERATOR 
SA całość roszczenia dochodzonego pozwem, tj. 46,2 mln zł, wraz z odsetkami naliczonymi za okres od 30 czerwca 2004 roku. 
Całość należności na rzecz ENERGA-OPERATOR SA po uwzględnieniu odsetek ustawowych naliczonych na dzień 31 grudnia 
2015 roku wynosi ponad 110 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny. 

38. Istotne zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu kończącym okres sprawozdawczy 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy. 
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