
działającej w branży elektroenergetycznej, prowadzącej działalność w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu ciepła
Na podstawie Prospektu emisyjnego wprowadza się do obrotu publicznego
od 400 000 do 4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 5 zł każda
oraz od 400 000 do 4 000 000 Praw do tych Akcji

Oferuje się do objęcia w ramach Publicznej Subskrypcji
4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, o wartości
nominalnej 5 złotych każda.

Akcje będą oferowane w Transzy Dużych Inwestorów i w Transzy Małych Inwestorów.

W celu budowania książki popytu Zarząd w porozumieniu z Oferującym (Domem Maklerskim BZ Spółka Akcyjna)
ustali przedział cenowy, w ramach którego biorący udział w procesie budowania książki popytu na Akcje Serii B będą
deklarowali cenę za jedną Akcję, którą będą skłonni zapłacić. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości
najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem tego procesu w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET”.

Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie określona przez Zarząd w porozumieniu z Oferującym przy uwzględnieniu
wyników procesu budowy książki popytu (book-building), po jego zakończeniu, i podana do publicznej wiadomości w
drodze ogłoszeń prasowych w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET” nie później niż na dwa dni robocze przed
rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji.

Cena Akcji ustalona w powyższy sposób będzie ceną emisyjną w Transzy Dużych Inwestorów oraz w Transzy
Małych Inwestorów z tym, że cena dla Inwestorów w Transzy Małych Inwestorów będzie uwzględniać dyskonto w
wysokości 6%.

Prowizje subemitentów i inne koszty oraz rzeczywiste wpływy Emitenta zostaną określone i podane do publicznej
wiadomości w trybie określonym w art. 81 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w formie komunikatu
przesłanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji Serii B nastąpi w dniu 20 listopada 2000 r., natomiast jej zamknięcie – w dniu 30
listopada 2000 r. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 20 listopada 2000 r. i zakończy 24 listopada 2000 r. Zarząd ma
prawo do zmiany powyższych terminów. W przypadku zmiany stosowne ogłoszenie zostanie opublikowane nie później
niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem lub zakończeniem biegu ww. terminów w dzienniku Gazeta Giełdy



„PARKIET”.

Na podstawie niniejszego Prospektu w Publicznej Subskrypcji oferuje się 4 000 000 Akcji w dwóch transzach:

• do 3 000 000 Akcji w Transzy Dużych Inwestorów,

• do 1 000 000 Akcji w Transzy Małych Inwestorów.

Zarząd zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć pomiędzy Transzą Dużych Inwestorów i Transzą Małych
Inwestorów przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji. Informacja o powyższej zmianie zostanie podana do publicznej
wiadomości w drodze ogłoszeń prasowych w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET” niezwłocznie po podjęciu przez
Zarząd decyzji w tej sprawie, jednak nie później niż na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
Przesunięć między transzami Zarząd może dokonać także po zakończeniu zapisów, w procesie przydziału Akcji Serii B, na
warunkach opisanych w punkcie 3.9.4.9.

W ramach Transzy Dużych Inwestorów można składać zapisy na minimum 10 000 i nie więcej niż 3 000 000 Akcji
Serii B. Zapis opiewający na mniejszą liczbę niż 10 000 Akcji Serii B będzie uznany za nieważny. Inwestor może złożyć
więcej niż jeden zapis, jednakże suma Akcji Serii B w zapisach nie może przekroczyć liczby Akcji oferowanych w ramach
tej transzy. W przypadku, gdy zapis lub zapisy Inwestora opiewają na większą liczbę Akcji niż oferowane w ramach tej
transzy, zapisy te będą mogły być uwzględnione jedynie wówczas, gdy nie wszystkie akcje zostały subskrybowane w
ramach tej Transzy oraz gdy w Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na mniejszą liczbę Akcji niż oferowane w
ramach tej transzy i Zarząd podejmie decyzję o przesunięciu niesubskrybowanej liczby Akcji z Transzy Małych
Inwestorów do Transzy Dużych Inwestorów.

W ramach Transzy Małych Inwestorów można składać zapisy na minimalnie 10 i nie więcej niż 8 000 Akcji Serii B.
Zapis złożony na liczbę mniejszą niż 10 Akcji Serii B będzie uznany za nieważny. Inwestor może złożyć więcej niż jeden
zapis, jednakże suma Akcji Serii B, na jaką złożono zapisy, nie może przekroczyć liczby 8 000 Akcji. Zapis lub zapisy
opiewające na wyższą liczbę Akcji Serii B będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Serii B, którą można
nabyć w tej transzy.

Przydział Akcji Serii B zostanie dokonany przez Zarząd Spółki do dnia 5 grudnia 2000 r. w oparciu o prawidłowo
przyjęte zapisy, po stwierdzeniu, że zostało objętych zapisami i należycie opłaconych co najmniej 400 000 Akcji Serii B.
Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji opisane są w Rozdziale III Dane o emisji, w punkcie 3.9.

Do dnia aktualizacji Prospektu nie została zawarta umowa o subemisję usługową ani inwestycyjną.

Akcje Serii  A Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA oznaczone kodem
PLKGNRC00015 notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Akcje Serii B
będą wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Rozpoczęcie notowań planowane jest najpóźniej na
miesiąc luty 2001 r., natomiast niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii B na GPW notowane będą Prawa do
Akcji tej serii.

Wpływ czynników ryzyka jest ograniczony przez to, że branża elektroenergetyczna, w której działa Spółka, jest
sektorem o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i długofalowych perspektywach funkcjonowania, stabilnym, nie
podlegającym wahaniom koniunkturalnym. Cechą przedsiębiorstw jest tu stabilność warunków funkcjonowania i rozwoju,
minimalizacja zakłóceń ze strony czynników losowych, praktycznie niemożność destabilizacji rynku. Wpływ czynników
ryzyka jest słaby, a w niektórych przypadkach wręcz teoretyczny. Są wśród nich czynniki związane z: otoczeniem
gospodarczym i prawnym (polityka gospodarcza wobec sektora paliwowo-energetycznego, reforma elektroenergetyki i
praktyka funkcjonowania regulacji prawnych tego sektora), otoczeniem rynkowym (możliwości sprzedaży energii,
zapotrzebowanie na energię, konkurencja, nieustabilizowane zasady tworzącego się rynku energii), działalnością Spółki
(cenotwórstwo, sezonowa zmienność produkcji, klimat, wymogi ochrony środowiska, realizowany program inwestycyjny,
nowa emisja akcji) oraz ogólnie znane czynniki związane z rynkiem kapitałowym. Szczegółowy opis czynników ryzyka
zamieszczono w punkcie 1.2 Prospektu.

Wprowadzenie od 400 000 do 4 000 000 Akcji na okaziciela Serii B Spółki oraz Praw do tych Akcji do publicznego
obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym



prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie i Spółce.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie
informacje i dane wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z
nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.

Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży akcji spoczywa na Emitencie oraz
Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego.

Decyzją Nr DSP1-411-26/99-12/2000 z dnia 31 marca 2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do
publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem Oferującym Akcje Serii B Spółki jest Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Strzegomska 6-10, 50-896 Wrocław.

Prospekt został sporządzony w dniu 1 sierpnia 2000 r. we Wrocławiu. Termin ważności Prospektu upływa z dniem
dokonania przydziału Akcji Serii B zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, nie później niż 31 grudnia 2000 r.
Prospekt zawiera istotne informacje przekazane przez Emitenta do dnia 30 września 2000 r. W Prospekcie zostały
zamieszczone: zbadane sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Spółki na dzień 31 grudnia 1999 r., porównywalne dane finansowe za lata 1996 – 1998 oraz raporty kwartalne
KOGENERACJI SA za I i II kwartał 2000 roku.

Prospekt wraz z informacjami aktualizującymi oraz załącznikami w formie drukowanej będzie dostępny najpóźniej na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji w siedzibie Spółki, siedzibie Oferującego, POK przyjmujących
zlecenia kupna, w Internecie na stronie www.kogeneracja.com.pl, w Centrum Informacyjnym KPWiG, Warszawa ul.
Mazowiecka 13, w Dziale Informacji i Promocji GPW, Warszawa ul. Książęca 4. Ponadto w siedzibie Spółki będą dostępne:
sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta za lata 1996 – 1999, zbadane przez biegłego rewidenta
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 1999, aktualny wypis z rejestru handlowego, Statut Spółki, wypis Aktu
Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zespół Elektrociepłowni Wrocław w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa. Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w dziennikach: Gazeta Giełdy „PARKIET” oraz Dziennik
Finansowy „Prawo i Gospodarka” najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji.

W okresie ważności Prospektu Spółka będzie podawała równocześnie do KPWiG oraz GPW każdą informację
powodującą zmianę treści Prospektu lub informację o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć
na cenę lub wartość Akcji Serii B, a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – do Polskiej
Agencji Prasowej. Informacje powyższe Spółka obowiązana jest podawać w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub
powzięcia o nim wiadomości. W przypadku, gdy informacje powodujące zmianę treści Prospektu w znaczący sposób będą
mogły wpłynąć na cenę lub wartość Akcji Serii B, Spółka w terminie 7 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości opublikuje
je w Gazecie Giełdy „PARKIET”.

Przez okres trwania Publicznej Subskrypcji informacje przekazane przez Emitenta w trybie w art. 81 Prawa o
publicznym obrocie papierami wartościowymi w okresie od dnia publikacji Prospektu emisyjnego Akcji Serii A
KOGENERACJI SA, tj. od 18 kwietnia 2000 r., będą dostępne w siedzibie Emitenta.

W związku z Akcjami Serii B nie będą wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe.

Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna, jako podmiot Oferujący Akcje Serii B w Publicznej Subskrypcji, nie planuje
podjęcia żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu tych akcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.

Akcje Serii B zostały dopuszczone do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, której
działanie, jako organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W
związku z powyższym, na terytorium innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.



Rozdział 1 PODSUMOWANIE I
CZYNNIKI RYZYKA
1.1. STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI
1.1.1. Specyfika działalności Spółki i jej grupy kapitałowej
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna jest podmiotem energetyki zawodowej, którego
podstawowa działalność polega na przetwarzaniu energii zawartej w paliwie węglowym na ciepło i energię elektryczną w
jednym cyklu technologicznym, nazywanym gospodarką skojarzoną lub kogeneracją. Produkcja ciepła i energii elektrycznej
w kogeneracji jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii paliw pierwotnych. Uzyskuje się tu
sprawności rzędu 80-90%, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści ekonomiczne i ekologiczne.
W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą dwie elektrociepłownie:
•      Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,

•      Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w Siechnicach k. Wrocławia.

Obie elektrociepłownie stanowią scentralizowane źródło ciepła dla Wrocławia w zakresie ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej i pary technologicznej oraz źródło energii elektrycznej. Łączna osiągalna moc cieplna obydwu zakładów Spółki
wynosi 1376 MW, z czego EC Wrocław posiada moc 1082 MW, a EC Czechnica – 294 MW. Osiągalna moc elektryczna
przedsiębiorstwa wynosi 360 MW, z tego na EC Wrocław przypada 250 MW i na EC Czechnica – 110 MW.
KOGENERACJA SA jako jedna z nielicznych polskich elektrociepłowni może też świadczyć usługi systemowe.
Cechą specyficzną działalności Spółki jest sezonowość produkcji i sprzedaży. Wynika ona z sezonowych wahań popytu
na ciepło, wskutek czego w miesiącach jesienno-zimowych występuje w Spółce wzrost produkcji (a zatem i sprzedaży), a
w okresie wiosenno-letnim notuje się spadek produkcji. Podobne wahania sezonowe występują także w produkcji i
sprzedaży energii elektrycznej, ale uwarunkowane są one technologią wytwarzania tej energii w skojarzeniu z produkcją
ciepła. W Spółce występuje też możliwość produkcji energii elektrycznej bez produkcji ciepła, w tzw. pseudokondensacji,
ale sposób ten jest rzadko wykorzystywany ze względu na wyższe koszty.
Spółka ma wyraźnie ukształtowany profil działalności. W wyniku restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 1992 – 1998
ze struktury organizacyjnej zostały wydzielone funkcje pomocnicze i pozaprodukcyjne, takie jak: remonty, transport,
zaopatrzenie, ochrona mienia i gospodarka mieszkaniowa. Proces restrukturyzacji jest kontynuowany – w 2000 r.
utworzono dwie nowe spółki-córki, wydzielając obsługę informatyczną oraz usługi diagnostyczno-pomiarowe. W
rezultacie działalność Spółki koncentruje się na wytwarzaniu energii.
Spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej (w rozumieniu Ustawy o rachunkowości), złożonej z jednej
Jednostki Zależnej i siedmiu Jednostek Stowarzyszonych. Są nimi (w nawiasie podano wielkość udziałów Spółki):
1)     Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie PPO

SIECHNICE Sp. z o.o. (51%);

2)     Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo-Handlowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w skrócie ZEC HURT Sp. z o.o. (49%);

3)     Przedsiębiorstwo Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ELEKTROSERVICE spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w skrócie ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. (49%);

4)     Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w skrócie ZEC TRANS Sp. z o.o. (49%);

5)     Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w
skrócie ZEC SERVICE Sp. z o.o. (47,5%);

6)     Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-Pomiarowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich DIAGPOM spółka z



ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. (40%);

7)     Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich INFOSERVICE spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. (35%);

8)     Elektrownia Szczytowo-Pompowa MŁOTY Spółka Akcyjna, w skrócie ESP MŁOTY SA (25%).

Podmioty te prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. KOGENERACJA SA jest dla tych spółek (z wyjątkiem
PPO SIECHNICE Sp. z o.o. i ESP MŁOTY SA) podstawowym rynkiem zbytu, ale prowadzą one – lub też, jak nowe
spółki-córki – zamierzają prowadzić rozwiniętą działalność na rynkach zewnętrznych, tj. poza Spółką.

1.1.2. Podstawowe produkty i rynki zbytu
Do podstawowych produktów Spółki należy ciepło i energia elektryczna. Przychody z tytułu sprzedaży ciepła pochodzą
ze sprzedaży zamówionej mocy cieplnej wyrażonej w MW oraz sprzedaży dostarczonego odbiorcom ciepła w postaci
gorącej wody sieciowej wyrażonego w GJ i TJ. W przypadku energii elektrycznej, oprócz przychodów ze sprzedaży
energii (której ilość wyraża się w GWh), osiąga się także przychody ze sprzedaży usług systemowych, jednak ich udział w
przychodach ogółem jest minimalny.
Spółka sprzedaje około 11 tysięcy TJ ciepła oraz ponad 1 400 GWh energii elektrycznej rocznie. W strukturze
przychodów większy jest udział przychodów ze sprzedaży ciepła, jednak widoczna jest tu tendencja malejąca (59% w
1997 r., 54,9% w 1999 r.). Udział energii elektrycznej wzrósł w okresie 1997 – 1999 z 39% do 43%.
Produkując dwa rodzaje energii, Spółka uczestniczy w dwóch niezależnie funkcjonujących rynkach.
Rynek ciepła to rynek lokalny, ograniczony technicznymi możliwościami przesyłania ciepła na duże odległości. Miejska
sieć ciepłownicza Wrocławia liczy 412 km długości i obejmuje swym zasięgiem około 60% powierzchni Wrocławia oraz
jego najbliższe okolice. Sieć ta należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław SA (MPEC Wrocław
SA), najważniejszego odbiorcy Spółki, któremu Spółka sprzedaje około 95% swojej produkcji ciepła. Pozostałe 5% Spółka
sprzedaje bezpośrednio odbiorcom instytucjonalnym i indywidualnym. Dla MPEC Wrocław SA Spółka także jest
najważniejszym kontrahentem, ponieważ jej produkcja zaspokaja 98% potrzeb cieplnych w systemie scentralizowanym.
Za pośrednictwem MPEC Wrocław SA Spółka zaopatruje w ciepło około 55% wszystkich użytkowników ciepła we
Wrocławiu, a więc jej pozycja na lokalnym rynku ciepła jest dominująca.
Rynek energii elektrycznej w Polsce można podzielić na dwa segmenty: rynek krajowy (systemowy), obejmujący około
75% obrotów i rynki lokalne, obejmujące ok. 25% sprzedaży energii. Głównymi wytwórcami na rynku energii elektrycznej
są elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Udział mocy zainstalowanej Spółki w branży elektroenergetycznej wynosi
1,3%, a w grupie elektrociepłowni zawodowych – około 9%. Ponieważ Spółka wyprowadza energię elektryczną na
napięciu 110 kV, może uczestniczyć i uczestniczy w rynku lokalnym. Jest przy tym znaczącym producentem na tym
rynku, ponieważ posiadane przez nią moce produkcyjne wystarczają na pokrycie w całości potrzeb Wrocławia, a w 40%
pokrywają zapotrzebowanie Zakładu Energetycznego Wrocław SA, głównego odbiorcy energii elektrycznej Spółki.
Odbiorcą usług systemowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Inne podmioty tworzące grupę kapitałową
Produkty i rynki spółek tworzących grupę kapitałową KOGENERACJI SA są zróżnicowane. Podstawowymi produktami
PPO Siechnice Sp. z o.o. są warzywa i kwiaty uprawiane w szklarniach. Rynek zbytu ma charakter krajowy. Spółki
usługowe: ZEC SERVICE Sp. z o.o., ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o., ZEC HURT Sp. z o.o., ZEC TRANS Sp. z
o.o., ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. i ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. świadczą usługi remontowe, zaopatrzeniowo-
magazynowe, transportowe, informatyczne i diagnostyczno-pomiarowe na rzecz Spółki oraz innych podmiotów. ESP
MŁOTY SA, spółka utworzona w celu przygotowania budowy i eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowej w
miejscowości Młoty w gminie Bystrzyca Kłodzka, nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej.

1.1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe
wyniki
Przyszłe wyniki Spółki będą – w różnym stopniu – uzależnione od następujących głównych czynników zewnętrznych:
•      trwającego (w sferze prawnej i organizacyjnej) procesu tworzenia rynku energii w Polsce,

•      zapotrzebowania na ciepło na rynku lokalnym (we Wrocławiu),



•      poziomu cen węgla jako podstawowego składnika kosztów wytwarzania energii.

Żaden z tych czynników nie stanowi poważnego zagrożenia dla przewidywanych wyników Spółki.
Proces tworzenia rynku energii, o ile będzie dokończony zgodnie z generalnymi założeniami, otworzy doskonałe
perspektywy dla tych podmiotów, które będą dobrze przygotowane do wykorzystywania mechanizmu rynkowego.
KOGENERACJA SA jest w pierwszym szeregu firm energetycznych, które z wyprzedzeniem dostosowują się do
urynkowienia energetyki. W szczególności chodzi tu o zdolność konkurencji cenowej, badanie i przewidywanie rynku,
zdolność do skutecznego marketingu, a także rynkowej ekspansji.
Zapotrzebowanie na ciepło scentralizowane na rynku lokalnym we Wrocławiu podlega dwóm tendencjom. Z jednej strony
powoli, ale systematycznie zmniejsza się zużycie ciepła przez dotychczasowych użytkowników, z drugiej strony rynek
ciepła rozszerza się. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło jest przede wszystkim wynikiem znacznego zmniejszenia
zapotrzebowania przez przemysł, ograniczania strat przesyłu, modernizacji węzłów cieplnych oraz przeprowadzania
przez odbiorców termomodernizacji budynków. Do rozszerzenia rynku prowadzi natomiast w szczególności realizowany
we Wrocławiu program likwidacji niskiej emisji (polegający na zastępowaniu lokalnych kotłowni i palenisk domowych
przez ogrzewanie sieciowe), a także pojawiający się nowi odbiorcy ciepła. Oznacza to, że umiejętnie poprowadzone
działania marketingowe (a do nich Spółka jest dobrze przygotowana) pozwolą wykorzystać te tendencje jako szansę dla
utrzymania, a nawet rozwoju pozycji rynkowej i wyników ekonomicznych.
Poziom cen węgla i ich wzrost w minionych latach był przez energetykę traktowany jako zagrożenie. W znacznym stopniu
wynikało to z politycznego założenia, które dopuszczało podnoszenie cen węgla jako swoiste wsparcie dla wielce
deficytowego górnictwa ze strony efektywnie funkcjonującej energetyki. To założenie nie ma już racji bytu, gdyż
ukształtowała się określona koncepcja i polityka restrukturyzacji górnictwa. Rządowe programy tej restrukturyzacji
zakładają redukcję wydobycia, likwidację nierentownych kopalń oraz inne działania – podporządkowane temu, aby
górnictwo stało się rentowną dziedziną gospodarki. Cena węgla nie jest więc dominującym instrumentem poprawy
efektywności kopalń. Zresztą energetyka mogłaby nie sprostać dalszym podwyżkom cen węgla, gdyż ich wpływ na
koszty zagroziłby z kolei efektywności produkcji energii. W tej sytuacji perspektywy zmian cen węgla nie są już
czynnikiem determinującym przyszłe wyniki Spółki, choć należy je obserwować i brać pod uwagę w tworzeniu planów i
strategii.
Na czynnik cen węgla można też spojrzeć w innym aspekcie, biorąc pod uwagę ich relacje do cen gazu jako
konkurencyjnego źródła energii. Formułowane są prognozy znacznego wzrostu cen gazu w Polsce dla drobnych odbiorców,
a to oznacza relatywnie korzystniejsze perspektywy dla wytwórców opartych na wykorzystywaniu węgla i
powstrzymanie lub osłabienie konkurencyjności gazu używanego do indywidualnego ogrzewania mieszkań.
Bardzo pozytywnie na rozwój Spółki będą oddziaływać czynniki wewnętrzne, takie jak:
•      dobra i stabilna sytuacja finansowa,

•      wysoki wskaźnik skojarzenia produkcji ciepła i energii elektrycznej,

•      dobra organizacja produkcji,

•      spełnianie wymogów ochrony środowiska,

•      nowoczesny system zarządzania,

•      rezerwy mocy i zdolności produkcyjne,

•      modernizacja i unowocześnienie potencjału wytwórczego,

•      efektywna współpraca z podmiotami rynku ciepła i energii elektrycznej (przede wszystkim z MPEC Wrocław SA i
Zakładem Energetycznym Wrocław SA),

•      dobra współpraca z dostawcami węgla.

Szczególnym czynnikiem, który będzie kształtować przyszłe wyniki Spółki, jest od maja 2000 r. status spółki publicznej
notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych. Fakt obecności Spółki na GPW otworzył przed nią
znacznie korzystniejsze niż dotychczas perspektywy – podnosi prestiż Spółki, uwiarygadnia ją w oczach partnerów,
zapewnia stałą obecność w mediach, które na bieżąco publikują komunikaty KOGENERACJI i komentują ważniejsze
wydarzenia z działalności Spółki. Najważniejszym aspektem jest tu jednak przede wszystkim ułatwiony dostęp do
kapitałów, które będą służyć rozwojowi Spółki w kierunku zakładanym w przyjętej przez Zarząd w 1999 r. strategii



rozwoju Spółki na lata 2000-2005.
Istotnym elementem tej strategii jest aktywność rynkowa KOGENERACJI. Zmierza ona do zwiększenia sprzedaży ciepła
przez zdobywanie nowych rynków i odbiorców ciepła scentralizowanego oraz budowę małych źródeł skojarzonych poza
siecią miejską. Trwają również prace nad przejmowaniem systemów ciepłowniczych poza Wrocławiem. Drugim istotnym
elementem strategii jest działalność inwestycyjna.
Utrzymanie i rozwój rynku ciepła Spółki jest warunkiem utrzymania i rozwoju rynku energii elektrycznej. W przyszłości
przewiduje się większe zróżnicowanie działalności, które pozwoli na wzrost przychodów i ich bardziej równomierny
rozkład w czasie. Spółka planuje również odejście od monokultury węgla – budowę bloku gazowo-parowego
zlokalizowanego w EC Czechnica. Pozwoli to na poprawę parametrów technicznych i ekonomicznych tego zakładu.
Przewiduje się, że w okresie 2001 – 2002 r. Spółka zrealizuje program inwestycji o wartości 389 100 tys. zł, z czego na
inwestycje rzeczowe przeznaczy ok. 297 100 tys. zł.
Zarząd Spółki podejmuje też działania, które zmierzają do jej rozwoju przez inwestycje kapitałowe w podmiotach
związanych z energetyką. Przewiduje się, że inwestycje kapitałowe w ciągu 2001 – 2002 r. osiągną poziom 92 000 tys. zł.

1.2.  CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA
NABYWCÓW AKCJI SPÓŁKI
Elektroenergetyka jest kluczowym sektorem gospodarki, nie podlegającym drastycznym kryzysom ani wahaniom
koniunkturalnym. Trwałość i długie okresy użytkowania majątku wytwórczego dają przedsiębiorstwom tego sektora, a
więc i Spółce KOGENERACJA SA, perspektywę długofalowego funkcjonowania. Cechą przedsiębiorstw jest tu stabilność
warunków funkcjonowania i rozwoju, minimalizacja zakłóceń ze strony czynników losowych, praktycznie niemożność
destabilizacji rynku. Wszystko to ogranicza stopień ryzyka dla nabywców Akcji Spółki.
Przyglądając się niżej omówionym czynnikom należy traktować ich wpływ jako słaby, a w niektórych przypadkach –
wręcz teoretyczny. Dla pełnego obrazu prezentacji Spółki zestawiono poniżej cztery grupy potencjalnych czynników
ryzyka dla nabywców Akcji Serii B. Są to:
1)     czynniki związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym Spółki;

2)     czynniki związane z oddziaływaniem otoczenia rynkowego;

3)     czynniki związane bezpośrednio z działalnością Spółki;

4)     czynniki związane z rynkiem kapitałowym.

1.2.1.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym

Polityka gospodarcza wobec sektora paliwowo-energetycznego
Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do ustawy kształtują politykę energetyczną państwa, zasady i warunki
zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
Są nimi: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Skarbu Państwa (funkcje właścicielskie) oraz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także – w zakresie ciepła – wojewodowie.
Wyniki finansowe Spółki w dużym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej sektora paliwowo-energetycznego oraz
prowadzonej wobec niego polityki gospodarczej rządu. Rząd przyjął program restrukturyzacji górnictwa, który zakłada
m.in. zmniejszenie ilości zatrudnionych oraz zmniejszenie wydobycia, a w efekcie zmniejszenie kosztów wydobycia i
osiąganie rentowności przez całe górnictwo. Konsekwentna realizacja tego programu przynosi już pierwsze efekty, czego
wyrazem jest poprawa sytuacji finansowej spółek węglowych i symptomy stabilizacji cen węgla. Inna jest sytuacja
gazownictwa, gdzie cena gazu będzie podlegała regulacjom w związku z istniejącym subsydiowaniem jednych grup
odbiorców przez inne.

Reforma elektroenergetyki i praktyka funkcjonowania prawa energetycznego
Istotą reform polskiej elektroenergetyki (a prawo energetyczne jest ważnym narzędziem tych reform) jest w szczególności
liberalizacja rynku energii, która polega m.in. na: wprowadzeniu zasady otwarcia dostępu do rynków energii elektrycznej i
ciepła, stworzeniu możliwości handlu energią elektryczną przez giełdę tej energii, ograniczonym urynkowieniu systemu
stanowienia cen energii. Stworzony został system regulowania działalności przedsiębiorstw w określonych zakresach
przez centralny organ (Urząd Regulacji Energetyki).



Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi kształtuje nowy model funkcjonowania rynku energetycznego w
Polsce. Przepisy te zaczęły obowiązywać stosunkowo niedawno (praktycznie w 1998 roku, a większość z przepisów
wykonawczych – w roku 1999), w związku z tym nie ukształtowała się jeszcze praktyka ich stosowania, jednolita linia
interpretacji i wykładni. Niektóre z tych przepisów są obecnie nowelizowane, w związku z dokonaną w maju 2000 r.
nowelizacją Prawa energetycznego. Nowe akty wykonawcze, a zwłaszcza wprowadzające obowiązek zakupu energii
elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z ciepłem oraz dotyczące zasad kształtowania taryf ciepła i energii elektrycznej,
będą miały istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki.

1.2.2.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Spółki

Sprzedaż energii elektrycznej
Od dwóch lat bezpośrednim i podstawowym odbiorcą energii elektrycznej wytwarzanej w KOGENERACJI jest Zakład
Energetyczny Wrocław SA, który przejął w tym zakresie rolę Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Z ZE Wrocław
SA Spółka zawiera corocznie umowy sprzedaży całości wyprodukowanej energii elektrycznej. Aktualnie obowiązująca
umowa weszła w życie 1 lipca 2000 r. i wiąże strony do 30 kwietnia 2001 r., tzn. przez czas obowiązywania taryfy dla
energii elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa URE w kwietniu br.
Pewne ryzyko, związane z uzależnieniem od jednego odbiorcy energii elektrycznej, istnieje. Wynika ono z technicznych i
prawnych możliwości kupowania energii przez Zakład Energetyczny we Wrocławiu od innego dostawcy. Taka procedura
handlowa wiązałaby się jednak z dodatkowymi opłatami (przesyłowymi) ponoszonymi przez Zakład Energetyczny.
Biorąc także pod uwagę fakt, że KOGENERACJA SA jest poważnym wytwórcą na rynku lokalnym, ryzyko braku zbytu
energii elektrycznej jest praktycznie zerowe, tym bardziej, że istnieją szerokie możliwości sprzedaży energii innym
odbiorcom, również poza rynkiem lokalnym, a ponadto projektowane zmiany zasad handlu energią stwarzają istotne
preferencje dla elektrociepłowni.

Zapotrzebowanie na ciepło
W ostatnich latach zanotowano pewien spadek zapotrzebowania na ciepło i moc ze źródeł scentralizowanych. Jest to efekt
znacznego obniżenia zapotrzebowania przez przemysł (w tym wynikłego z likwidacji niektórych zakładów),
racjonalizowania bilansów energetycznych miasta (ograniczanie strat przesyłu, modernizacja węzłów cieplnych) oraz
prowadzonych przez odbiorców prac termomodernizacyjnych budynków (poprawa izolacyjności, instalowanie zaworów
termostatycznych, liczników ciepła i automatyki pogodowej). W okresie ostatnich 5 lat spadek zapotrzebowania na ciepło
wyniósł około 10%.
Prowadzone przez Spółkę aktywne działania w ramach strategii rynkowej powinny powstrzymać tendencje spadkowe i
pozwolić na utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji ciepła w wyniku pozyskania nowych odbiorców.
Przewiduje się, że realizowany obecnie we Wrocławiu program likwidacji niskiej emisji, wraz z podłączaniem obiektów
ogrzewanych dotychczas przez likwidowane kotłownie oraz budowa nowych budynków mieszkalnych, centrów
handlowych i usługowych spowodują wzrost mocy zamówionej o liczbę nieco większą od spadku zamówień z tytułu
racjonalizacji zużycia ciepła. Powinno to wpłynąć na zahamowanie tendencji spadkowej sprzedaży mocy i ciepła.

Konkurencja na rynku ciepła
Spółka sprzedaje ciepło na lokalnym rynku obejmującym miejską sieć ciepłowniczą Wrocławia, zaspokajając około 55%
potrzeb miasta. Głównym odbiorcą i jednocześnie dystrybutorem ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Wrocław SA.
Na tym specyficznym rynku można wyodrębnić dwie formy konkurencji:
•      konkurencja w ramach jednego nośnika energii cieplnej,

•      konkurencja między źródłami ciepła spalającymi alternatywne paliwa, takie jak: gaz, olej, czy wykorzystujące energię
elektryczną.

W pierwszej formie konkurencji można wskazać na dwie ciepłownie: „Hydral” i „Polar”, dostarczające ciepło do sieci
ciepłowniczej. Jest to konkurencja mało licząca się, ze względu na niewielką sprzedaż oraz zaopatrywanie małych sieci
ciepłowniczych nie połączonych z systemem scentralizowanym (około 2%). Pewną konkurencję stanowią również lokalne
kotłownie opalane węglem, ale ich znaczenie systematycznie maleje ze względu na program likwidacji niskiej emisji i
wymogi ochrony środowiska.
W ramach konkurencji między źródłami opalanymi alternatywnymi paliwami lub przetwarzającymi jeden rodzaj energii w



inny można wyróżnić trzy grupy konkurentów Spółki. Do pierwszej zalicza się gazowe źródła ciepła i te można uznać
obecnie za najgroźniejszą konkurencję dla ciepła scentralizowanego opartego na węglu kamiennym. Grupę drugą stanowią
źródła ciepła opalane olejem, a trzecią – źródła oparte na energii elektrycznej. Te ostatnie ze względu na koszty nie
stanowią dużego zagrożenia dla Spółki. Inne nośniki energii (tzw. odnawialnej) jak dotychczas nie mają praktycznie
wpływu na pozycję Spółki na rynku ciepła i w najbliższej przyszłości nie przewiduje się wzrostu ich roli.

Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej
Rynek energii elektrycznej w Polsce znajduje się w fazie tworzenia. Obecnie przygotowuje się i realizuje wiele
różnorodnych przedsięwzięć, które mają na celu wprowadzenie wolnego rynku energii elektrycznej. Uchwalona w 1997
roku ustawa Prawo energetyczne stworzyła podstawy dla uruchomienia mechanizmu rynkowego w sektorze
elektroenergetycznym.
Dla funkcjonowania rynku energii bardzo istotna jest jego struktura podmiotowa. Obecnie podlega ona przeobrażeniom,
które polegają na: zamierzonej konsolidacji niektórych wytwórców (utworzenie Południowego Koncernu Energetycznego
SA, plany konsolidacji dolnośląskich przedsiębiorstw energetycznych), łączeniu elektrowni z kopalniami węgla
(Jaworzno), łącznej prywatyzacji spółek dystrybucyjnych (grupa 8 zakładów energetycznych Polski północnej i
środkowej). Przeobrażenia te mogą zmienić strukturę rynku energii, układ sił i pozycje poszczególnych podmiotów.
Ważnym elementem tworzonego mechanizmu rynkowego stanie się giełda energii. W 1999 roku powstała spółka Giełda
Energii SA, natomiast od 1 lipca 2000 r. przeprowadzane są transakcje kupna-sprzedaży energii elektrycznej. W
pierwszym miesiącu działalności giełdy na jej rynek trafiło ok. 1% energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Prognozy
zakładają wzrost udziału Giełdy Energii w obrocie energią elektryczną od kilku do kilkunastu procent w ciągu najbliższych
2 lat. Czynnikiem hamującym dynamiczny wzrost konkurencyjnego handlu na tej giełdzie są przede wszystkim kontrakty
długoterminowe, na podstawie których sprzedaje się w kraju ok. 70% wyprodukowanej energii. Zakładane na drugą połowę
bieżącego roku wprowadzenie systemu opłat kompensacyjnych powinno stopniowo niwelować tę przeszkodę. Omawiane
zmiany funkcjonowania rynku energii elektrycznej umożliwia, znowelizowane w maju 2000 roku, Prawo energetyczne. Dla
elektrociepłowni niezmiernie istotnym elementem tych zmian będzie projektowane od 1 stycznia 2001 roku wprowadzenie
obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją ciepła. Powinno to zminimalizować
praktycznie do zera ryzyko funkcjonowania KOGENERACJI SA na rynku energii elektrycznej.

1.2.3.  Czynniki ryzyka wynikające z działalności Spółki

Zmiana cen produktów i surowców
Ceny produktów Spółki podlegają regulacjom urzędowym zgodnie z Prawem energetycznym oraz rozporządzeniami
wykonawczymi:
•      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i

kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem i rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U.
Nr 132, poz. 867),

•      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w
lokalach (Dz. U. Nr 153, poz. 1002).

Taryfy są ustalane przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją ciepła, a następnie zatwierdzane
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podstawą kształtowania i kalkulacji taryf jest wysokość uzasadnionych
kosztów działalności ponoszonych w okresach poprzednich. Dodatkowo uwzględnia się planowaną wartość nakładów na
inwestycje modernizacyjne, rozwojowe i proekologiczne. Przepisy ustalają, że w kalkulacji ceny przedsiębiorstwo może
doliczyć do wyliczonego na podstawie kosztów historycznych i planowanych nakładów inwestycyjnych marżę zysku na
poziomie nie przekraczającym 10%. Taryfy zatwierdzane są przez Prezesa URE na okres od 1 roku do 5 lat.
Ustalone zasady cenotwórstwa oznaczają ograniczenie samodzielności cenowej Spółki, a także oparcie cen energii na
formule kosztowej. Z jednej strony zapewnia to pokrycie kosztów wytwarzania energii, ale w mniej korzystnej sytuacji
stawia przedsiębiorstwa obniżające swoje koszty.
Nowe zasady kształtowania cen wynikające z nowelizacji Prawa energetycznego nie zostały jeszcze wydane. W
oficjalnych projektach rozporządzeń wykonawczych Ministra Gospodarki zakłada się utrzymanie kosztowej formuły cen,
jednak istotną zmianą ma być oparcie ceny energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z ciepłem na średniej cenie



energii elektrycznej elektrowni systemowych. W przypadku KOGENERACJI SA rozwiązanie takie byłoby znacznie
korzystniejsze niż stosowane dotychczas kalkulowanie ceny na podstawie kosztów własnych.
Ryzyko zmian cen produktów i surowców nie obciąża Spółki KOGENERACJA SA w większym stopniu niż innych
wytwórców ciepła i energii elektrycznej spalających węgiel kamienny.
Czynnikiem o szczególnym znaczeniu są ceny surowców do produkcji energii, przede wszystkim – węgla kamiennego.
Ryzyko pojawiłoby się wówczas, gdyby istniało zagrożenie zdecydowanego wzrostu kosztów Spółki na skutek
podniesienia cen węgla bez możliwości uwzględnienia jego skutków w cenach energii. Tymczasem ceny polskiego węgla
kamiennego, przez szereg podwyżek w minionych latach, osiągnęły pułap wzrostu, jakim jest poziom cen światowych.
Powyższe relacje pokazują korzystne perspektywy dla efektywności sektora i Spółki, redukując ryzyko niekorzystnych
układów cen.

Wahania sezonowe produkcji energii
Niskie zapotrzebowanie na ciepło w okresach letnich powoduje w tym czasie naturalny spadek jego sprzedaży. W ślad za
tym idzie spadek produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Przyczyną spadku produkcji energii elektrycznej nie jest
jednak sezonowość zapotrzebowania na ten rodzaj energii, lecz ścisła korelacja z produkcją i sprzedażą ciepła. Wynika ona
ze stosowanej technologii produkcji energii w skojarzeniu. Istniejąca w Spółce możliwość produkcji energii elektrycznej bez
produkcji ciepła w systemie tzw. pseudokondensacji jest rzadko wykorzystywana, ze względu na wysokie koszty i przez
to znacznie mniejszą opłacalność. Z tych powodów już w fazie planowania sprzedaży i uzgadniania z odbiorcą zakłada się
spadek produkcji energii elektrycznej poza sezonem grzewczym.
Ograniczenie produkcji i sprzedaży energii w miesiącach wiosenno-letnich (najczęściej dotyczy ono okresu od maja do
września) w naturalny sposób ogranicza możliwości pełnego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych, a
także powoduje okresowe pogorszenie bieżącej płynności. Dzięki prowadzonej polityce w zakresie zobowiązań bieżących
oraz regularności wahań sezonowych, skutki techniczne i ekonomiczne ograniczania produkcji poza sezonem grzewczym
są pod kontrolą Spółki.

Wahania temperatur w poszczególnych sezonach grzewczych
Badania związku warunków pogodowych i zapotrzebowania na ciepło w okresie ostatnich 25 lat przeprowadzone przez
Spółkę dowodzą, że jest on zauważalny. Prognozy przychodów Spółki opierają się na założeniu wystąpienia temperatur
na poziomie średnim z obserwacji wieloletnich. Ze względu na możliwość wystąpienia łagodniejszych i krótszych zim
może wystąpić spadek przychodów i obniżenie wyników finansowych. Odwrotna sytuacja, tj. znacznie ostrzejsze zimy i
przedłużający się okres grzewczy, wpływają na zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej Spółki.

Ochrona środowiska
Zgodnie z posiadanymi decyzjami o dopuszczalnej emisji oba zakłady produkcyjne Spółki – Elektrociepłownia Wrocław i
Elektrociepłownia Czechnica – mają ustaloną emisję dopuszczalną zanieczyszczeń do powietrza na poziomie
odpowiadającym źródłom istniejącym przed dniem 29 marca 1990 roku. Decyzje te zostały wydane na czas określony do
31 grudnia 2005 roku. Po tym okresie przepisy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. przewidują zaostrzenie limitów emisyjnych dwutlenku siarki oraz pyłu. Spółka
emituje zanieczyszczenia do powietrza poniżej przyznanych jej limitów emisyjnych oraz kontynuuje program ochrony
powietrza, mający na celu dostosowanie swej emisji do zaostrzonych warunków po 2005 roku.
Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. Wojewoda Dolnośląski może wcześniej zmniejszyć przyznane obu
elektrociepłowniom limity emisyjne do poziomu określonego dla źródeł nowych, jeżeli na obszarze oddziaływania Spółki
wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. Ryzyko związane
z wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych SO2, NOx, CO oraz pyłu na terenie oddziaływania
Spółki jest jednak znikome. Zgodnie z prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pomiarami w
latach 1994 – 1998 nie zanotowano na terenie miasta Wrocławia i w jego okolicach przekroczeń dopuszczalnych stężeń
średniorocznych tych substancji na żadnym stanowisku pomiarowym, zaś jakość powietrza z roku na rok poprawia się. W
związku z tym istnieje małe prawdopodobieństwo zaostrzenia limitów emisyjnych przyznanych Spółce do końca 2005
roku.

Zdolność finansowania inwestycji
Spółka realizuje program inwestycyjny, który w okresie 2001 – 2002 zakłada wydatki na łączną sumę 389 100 tys.



złotych, z czego ok. 76% stanowią inwestycje rzeczowe, a resztę – inwestycje kapitałowe. Szeroko zakrojony program
inwestycyjny na najbliższe dwa lata zakłada finansowanie w ok. 1/3 ze środków własnych rozumianych jako suma
amortyzacji i zysku netto (po wypłaceniu dywidendy), a w pozostałej części z wpływów uzyskanych z emisji Akcji Serii
B. Ponadto utrzymywana przez Spółkę płynność finansowa czyni ją wiarygodnym kredytobiorcą, co umożliwia
finansowanie ze środków obcych, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Obecnie KOGENERACJA nie jest stroną żadnych
umów kredytowych, realizowane aktualnie inwestycje finansowane są ze środków własnych.

Decyzja wydana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał w dniu 22 kwietnia 1999 roku decyzję zobowiązującą
Spółkę do zapłacenia 4 780 tys. zł kary za przekroczenie w latach 1992-1994 dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki.
W dniu 7 maja 1999 r. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji wnosząc o jej uchylenie oraz wydanie przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji odliczającej poniesione przez Spółkę nakłady na zrealizowane
inwestycje od łącznej sumy wymierzonych kar z tytułu przekroczenia dopuszczalnej w tym czasie emisji dwutlenku
siarki. Ponieważ nakłady w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 1993 – 1998 wyniosły ponad 92 000
tys. złotych i znacznie przekroczyły wymierzone kary, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i
kształtowaniu środowiska naturalnego Spółka winna być zwolniona z zapłaty tej kary. Od dnia 7 maja 1999 roku sprawa
jest rozpatrywana przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska w wyniku odwołania złożonego przez Spółkę. W
razie nieuwzględnienia argumentów podnoszonych przez Spółkę w odwołaniu, Spółce będzie przysługiwać prawo
odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa ta została dokładniej przedstawiona w punkcie 5.7.2.
Prospektu.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa w Młotach
Spółka jest zaangażowana w rozpoczętą budowę Elektrowni Szczytowo-Pompowej we wsi Młoty, w gminie Bystrzyca
Kłodzka. Inwestycja ta była rozpoczęta w 1972 r. przez przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Energetyczne Okręgu
Dolnośląskiego we Wrocławiu i na skutek różnych zmian organizacyjnych oraz decyzji rządowych prace były wielokrotnie
przerywane i wznawiane. W 1987 r. ówczesny Zespół Elektrociepłowni Wrocław jako zakład Zachodniego Okręgu
Energetycznego został inwestorem bezpośrednim, a w 1990 r. Ministerstwo Przemysłu poinformowało Spółkę o
zaprzestaniu finansowania tej inwestycji ze środków centralnych. Obecnie inwestycja jest wstrzymana, a wykonuje się
jedynie niezbędne prace zabezpieczające.
W 1991 roku Spółka wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA, Electricité de France oraz Tractebel z Belgii,
zawiązała w 1991 r. spółkę akcyjną o nazwie Elektrownia Szczytowo-Pompowa MŁOTY SA, w celu zorganizowania
środków finansowych i realizacji inwestycji. Jedynym warunkiem wznowienia prac jest uzyskanie kontraktu na sprzedaż
mocy szczytowej. Przewidywana moc zainstalowana elektrowni wyniesie 750 MW.
Projektowana elektrownia jest oceniana pozytywnie z punktu widzenia korzyści dla systemu elektroenergetycznego,
środowiska naturalnego i lokalnego rynku pracy. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski do roku 2020, około
2005 roku wystąpi potrzeba wprowadzenia do systemu elektroenergetycznego nowych mocy. Do tego czasu nie ma
podstaw do definitywnego odstąpienia od budowy elektrowni w Młotach. Istnieje jednak ryzyko, że inwestycja ta będzie
musiała być zaniechana z przyczyn niezależnych od Spółki. Stanie się tak, jeśli nie pojawi się zapotrzebowanie na moc
szczytową w systemie elektroenergetycznym ze źródeł szczytowo-pompowych.

Czynniki ryzyka związane z nową emisją Akcji
Koszty Spółki związane z ewentualną odmową rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd
Chcąc ograniczyć ryzyko Inwestorów związane z ograniczeniem płynności inwestycji w Akcje Serii B, w okresie między
złożeniem zapisu a rozpoczęciem notowań giełdowych Akcji, Spółka zdecydowała się na wnioskowanie do Zarządu GPW
o wprowadzenie Praw do Akcji (PDA) do obrotu giełdowego.
W przypadku odmowy rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd, Spółka wypłaci cenę emisyjną Akcji Serii B bez
dyskonta wszystkim Inwestorom, którzy w ostatnim dniu notowań PDA będą mieli je zapisane na rachunkach papierów
wartościowych. W związku z przyjęciem takiego rozwiązania, Spółka poniesie koszt tego przedsięwzięcia w kwocie nie
przekraczającej iloczynu wartości 6% dyskonta od ceny emisyjnej i 1 000 000 Akcji objętych w Transzy Małych
Inwestorów.
Rozwodnienie zysku na 1 akcję
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do objęcia 4 000 000 sztuk Akcji Serii B. Zgodnie z uchwałą nr 5



Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do objęcia 4 000 000 sztuk Akcji Serii B. Zgodnie z uchwałą nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 września 1999 r. kapitał akcyjny Spółki podniesiono o
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł i nie większą niż 20 000 000 zł w drodze publicznej emisji nowych Akcji Serii B, w
liczbie nie mniejszej niż 400 000 i nie większej niż 4 000 000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda.
Duży przedział ilości akcji w planowanej emisji Akcji Serii B utrudnia ścisłą ocenę ryzyka rozwodnienia zysku na jedną
akcję. Planowane kwoty zysku na jedną akcję i obniżenie ich wartości w wyniku emisji Akcji Serii B wyglądają następująco:

Planowany zysk netto (w tys. zł) w roku 2000 12 176
Ilość akcji przed emisją Akcji Serii B 10 900 000
Ilość akcji po emisji Akcji Serii B – wariant minimalny 11 300 000
Ilość akcji po emisji Akcji Serii B – wariant maksymalny 14 900 000
Planowany zysk na jedną akcję (zł) 1,12
Planowany zysk na jedną akcję po emisji Akcji Serii B – wariant minimalny 1,08
Planowany zysk na jedną akcję po emisji Akcji Serii B – wariant maksymalny 0,82

1.2.4.  Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko niedojścia emisji do skutku
Emisja nie dojdzie do skutku, jeśli co najmniej 400 000 Akcji nie zostanie objętych i należycie opłaconych lub jeżeli Zarząd
Spółki nie zgłosi w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia Publicznej Subskrypcji we właściwym sądzie wniosku o
zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania
podwyższenia kapitału akcyjnego stanie się prawomocne. Ryzyko nieobjęcia Akcji Serii B jest zminimalizowane,
ponieważ po otrzymaniu przez Zarząd wyników budowania książki popytu, w przypadku gdy Inwestorzy wyrażą
zainteresowanie mniejszą liczbą Akcji niż minimalna liczba Akcji oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów, Zarząd
przewiduje podpisanie umowy o subemisję inwestycyjną.

Nieprzydzielenie Akcji Serii B
W przypadku kiedy Inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę Akcji niż ilość Akcji oferowanych do objęcia w Publicznej
Subskrypcji, istnieje ryzyko nieprzydzielenia pełnej liczby Akcji, na jaką Inwestor złożył zapis. W Transzy Dużych
Inwestorów istnieje ryzyko nieprzydzielenia Akcji w ogóle w przypadku, gdy Inwestorzy biorący udział w procesie
badania popytu obejmą wszystkie Akcje oferowane w tej transzy.

Notowanie Praw do Akcji
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji, gdy emisja Akcji Serii B nie zostanie zarejestrowana przez właściwy
sąd rejestrowy, a tym samym emisja nie dojdzie do skutku, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości
ceny emisyjnej Akcji Serii B. Dla Inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może to oznaczać odnotowanie straty, jeżeli
cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji Serii B.

Nieodpłatne nabycie przez uprawnionych pracowników Akcji Serii A
Przepisy Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wymagają, aby część akcji – do 15% –
została nieodpłatnie udostępniona uprawnionym pracownikom. W Spółce do nieodpłatnego udostępnienia Akcji Serii A
osobom uprawnionym zostało przeznaczonych 1 635 000 akcji. Proces nieodpłatnego udostępniania Akcji Serii A
rozpoczął się 23 sierpnia 2000 r. i zostanie zakończony 23 sierpnia 2001 r. Akcje uzyskane w tym trybie przez
pracowników nie mogą być zbywane przez okres dwóch lat od czasu zbycia pierwszych akcji przez Skarb Państwa, tj. od
dnia 23 maja 2000 r., czyli od dnia zapisania akcji po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów,
którzy nabyli je w ramach Pierwszej Oferty Publicznej (przy czym członkowie Zarządu nie mogą zbyć akcji nabytych w
tym trybie przez okres trzech lat). Przewiduje się, że akcje pracownicze znajdą się w obrocie giełdowym najpóźniej w
czerwcu 2002 r. Wtedy też istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia dodatkowej podaży akcji, mogącej mieć wpływ na
poziom ich notowań. Jest to stały czynnik ryzyka, występujący w każdej prywatyzowanej spółce.

Konieczność uchwalenia faktycznego podwyższenia kapitału akcyjnego
Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji Serii B jest uzależnione od podjęcia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwały o zmianie Statutu stosownie do liczby przydzielonych Akcji, a następnie, po spełnieniu



wszystkich warunków formalnych, od wpisania podwyższenia kapitału akcyjnego do rejestru handlowego. Zgodnie z § 7
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI SA z dnia 13 września 1999 roku
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji Serii B, ostateczna kwota podwyższenia
kapitału akcyjnego zostanie ustalona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty
zamknięcia publicznej emisji Akcji Serii B. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
niezwłocznie po przydziale Akcji. Uchwała w tej sprawie zapada większością trzech czwartych głosów oddanych. W
przypadku niepodjęcia uchwały emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku.

1.3.  PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ORAZ
PORÓWNYWALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
1.3.1.  Dane finansowe Spółki
Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe Spółki za lata 1996 – 1999. Wszystkie te dane zaczerpnięto z
informacji finansowych zawartych w rozdziale 8 Prospektu.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na duże różnice w wartościach wykazywanych wyników między porównywalnymi
danymi finansowymi pokazanymi w tabeli 1.1 a danymi zawartymi w publikowanych i zbadanych sprawozdaniach Spółki
za lata 1996, 1997 i 1998. Te ostatnie sprawozdania wykazywały wyniki netto w następujących kwotach (tys. zł): 1996
r.: 6.031 (zysk), 1997 r.: 7.840 (zysk), 1998 r.: 6.113 (zysk), podczas gdy porównywalne dane finansowe wykazują
odpowiednio: 1996 r.: -2.359 (strata), 1997 r.: -8.694 (strata), 1998 r.: 15.569 (zysk).
Głównym powodem powstania takich różnic jest przeprowadzone w 1999 roku, w ramach przygotowań Spółki do
prywatyzacji, urealnienie wartości netto środków trwałych, dokonane w efekcie naliczenia pełnej amortyzacji bez
ograniczeń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 roku w sprawie amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7,
poz. 34). Naliczona i wykazana w księgach rachunkowych Spółki kwota 58 800 256,57 zł zmniejszenia wartości netto
środków trwałych, wykazana została równocześnie w pasywach w pozycji „niepodzielony wynik z lat ubiegłych”. Strata
w tej wysokości została pokryta kapitałem zapasowym na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie tej procedury było niezbędne dla prawidłowego odzwierciedlenia wartości
majątku Spółki.
Dane w sprawozdaniach finansowych Spółki za ostatni okres przedstawiają prawidłową wartość majątku i funduszy
własnych Spółki po przeprowadzonych korektach. W trakcie przekształcania danych w sprawozdaniach finansowych
zostały dokonane również korekty z innych tytułów, lecz nie miały one tak znacznego wpływu na wyniki Spółki.
Szczegółowe omówienie wszystkich korekt zostało zawarte w rozdziale 8 Prospektu.
Natomiast „ubocznym skutkiem” tej procedury była konieczność odniesienia korekt wstecz, tj. do opublikowanych
sprawozdań Spółki za lata 1996, 1997 i 1998. Efekty tych korekt wyrażają porównywalne dane finansowe, które – jak
podkreślono – różnią się dość znacznie od danych z opublikowanych sprawozdań Spółki.
Z powyższych powodów, dla pełnego obrazu prezentacji Spółki, w rozdziale 9 w pkt. 9.2 Prospektu zamieszczono
zbadane i publikowane sprawozdania finansowe Spółki za lata 1996, 1997 i 1998. Pozwala to na pełną konfrontację tych
sprawozdań z porównywalnymi danymi finansowymi przedstawionymi w rozdziale 8 Prospektu.

Tabela 1.1. Dane finansowe Spółki w okresie 1996 – 1999 r. (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 350 897 334 092 291 908 280 869 
 2. Wynik na działalności operacyjnej 14 455 24 210 911 11 962 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 14 234 20 712 -1 025 8 771 
 4. Wynik netto 9 964 15 569 -8 694 -2 359 
 5. Zobowiązania razem 85 095 91 051 76 558 82 652 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 79 342 81 179 66 660 69 208 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 450 230 441 786 430 148 444 354 



 8. Kapitał podstawowy (akcyjny) 54 500 54 500 54 500 54 500 
 9. Liczba akcji 10 900 0001)      340 625 340 625 340 625 
10. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł) 2) 0,91 1,43 (0,80) (0,22) 

11. 
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł) 3) 

0,10 0,90 0,00 0,00 

1) 
Uchwałą podjętą w dniu 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało splitu
akcji Spółki, w wyniku którego obecnie na kapitał akcyjny KOGENERACJI SA składa się z 10 900 000 Akcji Serii A o
wartości nominalnej 5 zł każda. 

2) Do obliczenia zysku (straty) na 1 akcję w latach 1996-1998 przyjęto liczbę akcji 10 900 000 dla zachowania
porównywalności tego wskaźnika w czasie z wielkościami z roku 1999. 

3) 
W poz. 11 nie uwzględniono odpisu w wysokości 15% zysku po opodatkowaniu przekazywanego do budżetu, który
obowiązywał Spółkę do maja 2000 r. włącznie na mocy Ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez
jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa. 

Definicje: 
1. Przychody ze sprzedaży: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
2. Wynik na działalności operacyjnej: wynik na działalności operacyjnej. 
3. Wynik przed opodatkowaniem: wynik brutto (zysk+, strata-). 

4. Zobowiązania razem: rezerwy + zobowiązania i fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów = pasywa – kapitał własny. 

5. Zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania krótkoterminowe. 
6. Aktywa netto (kapitał własny): aktywa – zobowiązania = kapitał własny. 
Źródło: dane finansowe Spółki zamieszczone w rozdziale 8 Prospektu. 

Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki było sprawozdanie finansowe
sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 r. W celu stworzenia punktu odniesienia dla tych danych, w tabeli 1.2
zaprezentowano także dane porównywalne oparte na zbadanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
1998.

Tabela 1.2. Skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Spółki za lata 1998 – 1999 (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 
1. Przychody ze sprzedaży 377 891 334 092 
2. Wynik na działalności operacyjnej 15 518 24 210 
3. Wynik przed opodatkowaniem 15 923 20 712 
4. Wynik netto 11 204 15 569 
5. Zobowiązania razem 88 328 86 039 
6. Zobowiązania krótkoterminowe 81 575 81 179 
7. Aktywa netto (kapitał własny) 455 820 441 786 
8. Kapitał podstawowy (akcyjny) 54 500 54 500 
9. Liczba akcji 10 900 000 340 625 
Definicje – jak w tabeli 1.1.
Źródło: skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Spółki zamieszczone w rozdziale 8 Prospektu. 

Z uwagi na to, iż pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki było sprawozdanie
za rok 1999, dla pełniejszego obrazu tej grupy zaprezentowano poniżej odrębnie dane finansowe za okres 1996 – 1999
Jednostki Zależnej i Jednostek Stowarzyszonych.

1.3.2.  Dane finansowe Jednostki Zależnej i Jednostek Stowarzyszonych
Jednostką Zależną jest Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE Sp. z o.o., a Jednostkami Stowarzyszonymi
są:
•      Przedsiębiorstwo Transportowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o. (ZEC TRANS Sp. z o.o.),



•      Przedsiębiorstwo Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.,

•      Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo-Handlowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o. (ZEC HURT Sp. z o.o.),

•      Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o. (ZEC SERVICE Sp. z o.o.),

•      Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-Pomiarowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich DIAGPOM spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC DIAGPOM Sp. z o.o.),

•      Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich INFOSERVICE spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o.),

•      Elektrownia Szczytowo-Pompowa MŁOTY SA (ESP MŁOTY SA).

Ponieważ ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. i ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. rozpoczęły działalność w roku 2000, poniżej
zaprezentowano dane finansowe pozostałych podmiotów grupy kapitałowej.

Tabela 1.3. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE Sp. z o.o. (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 53 136 28 728 24 862 24 727 
 2. Wynik na działalności operacyjnej 1 062 -1 816 -1 317 2 278 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 621 1 036 -311 3 086 
 4. Wynik netto 338 950 616 1 539 
 5. Zobowiązania razem 3 657 7 811 8 123 4 207 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 2 588 4 223 3 015 3 389 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 20 655 20 792 19 836 19 220 
 8. Kapitał podstawowy (zakładowy) 18 680 18 680 18 680 18 680 
 9. Liczba udziałów 186 804 186 804 186 804 186 804 
10. Zysk (strata) netto na 1 udział (w zł) 1,82 5,09 3,30 8,24 

11. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jeden udział (w zł) 

0,91 3,11 0,00 0,00 

Definicje – jak w tabeli 1.1. 
Źródło: dane PPO SIECHNICE Sp. z o.o. 
Tabela 1.4. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Transportowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o. ZEC TRANS
Sp. z o.o. (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 5 123 3 740 4 392 3 464 
 2. Wynik na działalności operacyjnej 55 198 319 140 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 118 115 257 166 
 4. Wynik netto 62 29 82 57 
 5. Zobowiązania razem 1 245 1 007 523 759 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 619 527 522 754 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 651 589 620 583 
 8. Kapitał podstawowy (zakładowy) 50 50 50 50 
 9. Liczba udziałów 1 000 1 000 1 000 1 000 
10. Zysk (strata) netto na 1 udział (w zł) 62 29 82 57 

11. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jeden udział (w zł) 

62 0,0 25 20,3 

Definicje – jak w tabeli 1.1. 
Źródło: dane ZEC TRANS Sp. z o.o. 
Tabela 1.5. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Usługowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. (w tys. zł)



ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 13 571 12 586 10 356 7 120 
 2. Wynik na działalności operacyjnej 745 764 973 627 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 509 599 919 656 
 4. Wynik netto 353 428 603 417 
 5. Zobowiązania razem 5 850 3 414 2 570 1 643 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 4 530 3 081 2 184 1 467 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 1 838 1 671 1 440 992 
 8. Kapitał podstawowy (zakładowy) 300 300 300 300 
 9. Liczba udziałów 6 000 6 000 6 000 6 000 
10. Zysk (strata) netto na 1 udział (w zł) 58,83 71,33 100,50 69,50 

11. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jeden udział (w zł) 

20,00 22,50 27,50 20,00 

Definicje – jak w tabeli 1.1. 
Źródło: dane ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. 
Tabela 1.6. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Zaopatrzeniowo-Handlowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ZEC
HURT Sp. z o.o. (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 21 486 34 908 40 785 30 772 
 2. Wynik na działalności operacyjnej 1 182 386 782 371 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 700 166 699 266 
 4. Wynik netto 643 114 435 141 
 5. Zobowiązania razem 5 453 5 712 5 456 4 172 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 4 854 4 028 5 456 4 169 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 1 393 839 917 596 
 8. Kapitał podstawowy (zakładowy) 325 325 325 325 
 9. Liczba udziałów 6 500 6 500 6 500 6 500 
 10. Zysk (strata) netto na 1 udział (w zł) 98,92 17,54 66,92 21,69 

 11. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jeden udział (w zł) 

25,00 12,50 20,00 15,62 

Definicje – jak w tabeli 1.1. 
Źródło: dane ZEC HURT Sp. z o.o. 
Tabela 1.7. Dane finansowe Przedsiębiorstwa Serwisowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ZEC SERVICE Sp. z o.o.
(w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 24 863 20 537 18 306 14 179 
 2. Wynik na działalności operacyjnej 1 607 900 1 632 1 266 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 1 602 1 003 1 691 1 278 
 4. Wynik netto 1 097 526 1 003 722 
 5. Zobowiązania razem 4 501 3 396 2 728 2 682 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 3 987 3 343 2 700 2 031 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 4 664 3 773 3 504 2 736 
 8. Kapitał podstawowy (zakładowy) 258 258 258 258 
 9. Liczba udziałów 5 154 5 154 5 154 5 154 
10. Zysk (strata) netto na 1 udział (w zł) 198,01 102,06 194,60 140,09 



11. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jeden udział (w zł) 

40 40 30 30 

Definicje – jak w tabeli 1.1. 
Źródło: dane ZEC SERVICE Sp. z o.o. 
Tabela 1.8 Dane finansowe Elektrowni Szczytowo-Pompowej MŁOTY SA (w tys. zł)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 
 1. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 
 2. Wynik na działalności operacyjnej -21 -27 -20 -10 
 3. Wynik przed opodatkowaniem 3 4 10 22 
 4. Wynik netto 0,5 3 6 13 
 5. Zobowiązania razem 0 0 0 0 
 6. Zobowiązania krótkoterminowe 0 0 0 0 
 7. Aktywa netto (kapitał własny) 219 219 217 211 
 8. Kapitał podstawowy (akcyjny) 140 140 140 140 
 9. Liczba akcji 1 400 1 400 1 400 1 400 
10. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł) 0,36 2,14 4,29 9,28 

11. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Definicje – jak w tabeli 1.1. 
Źródło: dane ESP MŁOTY SA. 

1.4. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1.4.1. Wskaźniki efektywności Spółki
W tabeli 1.9 zamieszczono wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania
zobowiązań Spółki w okresie 1996 – 1999 r.

Tabela 1.9. Wskaźniki efektywności Spółki (w %)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 

1. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału (zysk netto/średni stan
kapitałów własnych) *  

2,21 3,52 -2,02 -0,53 

2. 
Stopa zwrotu z aktywów (zysk
netto/średni stan aktywów) ** 

1,86 2,92 -1,72 -0,45 

3. Rentowność sprzedaży (zysk
netto/przychody ze sprzedaży) 

2,84 4,66 -2,98 -0,84 

4. Stopa wypłaty dywidendy (dywidenda
na 1 akcję/zysk netto na 1 akcję) 

10,94 63,01 0,00 0,00 

*) średni stan kapitałów własnych liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
**) średni stan aktywów liczony ze stanów na początek i koniec okresu 

1.4.2. Wskaźniki efektywności grupy kapitałowej Spółki
Ze względu na nieistotne znaczenie działalności Elektrowni Szczytowo-Pompowej MŁOTY SA dla oceny Spółki, a także
bardzo krótki czas działalności ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. i ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. poniżej przedstawiono
wskaźniki dotyczące pozostałych jednostek grupy kapitałowej.

Tabela 1.10. Wskaźniki efektywności PPO SIECHNICE Sp. z o.o. (w %)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 



1. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału (zysk netto/średni stan
kapitałów własnych) * 

1,64 4,57 3,11 8,01 

2. 
Stopa zwrotu z aktywów (zysk
netto/średni stan aktywów) ** 

1,39 3,32 2,20 6,57 

3. Rentowność sprzedaży (zysk
netto/przychody ze sprzedaży) 

0,64 3,31 2,48 6,22 

4. Stopa wypłaty dywidendy (dywidenda
na 1 udział/zysk netto na 1 udział) 

50,29 49,95 0,00 0,00 

*) średni stan kapitałów własnych liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
**) średni stan aktywów liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
Tabela 1.11. Wskaźniki efektywności ZEC TRANS Sp. z o.o. (w %)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 

1. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału (zysk netto/średni stan
kapitałów własnych) * 

4,92 9,52 13,23 9,78 

2. 
Stopa zwrotu z aktywów (zysk
netto/średni stan aktywów) ** 

1,83 3,27 7,17 4,25 

3. Rentowność sprzedaży (zysk
netto/przychody ze sprzedaży) 

0,78 1,21 1,87 1,65 

4. Stopa wypłaty dywidendy (dywidenda
na 1 udział/zysk netto na 1 udział) 

0,0 100,0 30,49 35,61 

*) średni stan kapitałów własnych liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
**) średni stan aktywów liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
Tabela 1.12. Wskaźniki efektywności ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. (w %)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 

1. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału (zysk netto/średni stan
kapitałów własnych) * 

19,21 25,61 41,88 42,04 

2. 
Stopa zwrotu z aktywów (zysk
netto/średni stan aktywów) ** 

4,59 8,41 15,04 15,83 

3. Rentowność sprzedaży (zysk
netto/przychody ze sprzedaży) 

2,60 3,40 5,82 5,86 

4. Stopa wypłaty dywidendy (dywidenda
na 1 udział/zysk netto na 1 udział) 

33,99 31,55 27,36 28,78 

*) średni stan kapitałów własnych liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
**) średni stan aktywów liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
Tabela 1.13. Wskaźniki efektywności ZEC HURT Sp. z o.o. (w %)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 

1. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału(zysk netto/średni stan
kapitałów własnych) *  

46,16 13,59 47,44 23,66 

2. Stopa zwrotu z aktywów (zysk
netto/średni stan aktywów) ** 

9,39 1,74 6,83 2,96 

3. Rentowność sprzedaży (zysk
netto/przychody ze sprzedaży) 

2,99 0,33 1,07 0,46 

4. Stopa wypłaty dywidendy (dywidenda 25,27 71,27 29,89 72,05 



na 1 udział/zysk netto na 1 udział) 
*) średni stan kapitałów własnych liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
**) średni stan aktywów liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
Tabela 1.14. Wskaźniki efektywności ZEC SERVICE Sp. z o.o. (w %)

Lp. Treść 1999 1998 1997 1996 

1. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału (zysk netto/średni stan
kapitałów własnych)*  

23,52 13,94 28,62 26,39 

2. 
Stopa zwrotu z aktywów (zysk
netto/średni stan aktywów) ** 

11,97 7,34 16,09 13,33 

3. Rentowność sprzedaży (zysk
netto/przychody ze sprzedaży) 

4,41 2,56 5,48 5,09 

4. Stopa wypłaty dywidendy (dywidenda
na 1 udział/zysk netto na 1 udział) 

18,79 39,19 15,42 21,42 

*) średni stan kapitałów własnych liczony ze stanów na początek i koniec okresu 
**) średni stan aktywów liczony ze stanów na początek i koniec okresu 

1.5.  POLITYKA ZARZĄDU SPÓŁKI W ZAKRESIE DYWIDENDY
Od czasu komercjalizacji Zarząd Spółki nie wnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie części
zysku na dywidendę. Swoistą dywidendę stanowiły wpłaty do budżetu, wynikające z ustawy z 1 grudnia 1995 r. o
wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) w wysokości 15% zysku po
opodatkowaniu. Z zysku za rok 1997, poza powyższym obligatoryjnym odpisem, dywidenda nie była wypłacana. Z
zysku za rok 1998 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało przeznaczyć na dywidendę 306 tys. zł, tj. 5% zysku
netto, a za rok 1999 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało przeznaczyć dywidendę w wysokości 1 090 tys.
zł, tj. 11,5% zysku netto. Obowiązek wpłat z zysku po opodatkowaniu ustał 31 maja 2000 r., tzn. zgodnie z ww. ustawą
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zbycie akcji przez Skarb Państwa zgodnie z przepisami o prywatyzacji.
Polityka Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych kilku lat zakłada wnioskowanie do Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłacenie dywidendy za rok 2000 na poziomie 30% zysku netto, a za dalsze lata – do
50% zysku netto. Dla Spółki podstawowym źródłem kapitałów inwestycyjnych jest odpis amortyzacyjny, a odpisy z
zysku stanowią tylko ich uzupełnienie, jednak wnioskowana przez Zarząd wielkość dywidendy w poszczególnych latach
będzie zależna od aktualnego zaangażowania finansowego w realizowane inwestycje rozwojowe.
Stosownie do art. 355 § 1 i § 4 Kodeksu handlowego akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału. Zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu handlowego powzięcie uchwały o
podziale zysku lub pokryciu strat należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest podział zysku lub pokrycie strat, powinno odbyć się zgodnie z
art. 53 Ustawy o rachunkowości w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego, a zatem w przypadku
Spółki do 30 czerwca każdego roku.
Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskaże datę ustalenia
prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Terminy te będą ustalane po uprzednim porozumieniu z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Ponadto zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 13 września 1999 r. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostaną objęte.
Warunki odbioru dywidendy będą ogłaszane w formie Raportu Bieżącego przekazywanego do KPWiG, GPW, PAP oraz
ogłaszane w dzienniku „Rzeczpospolita”.
Ponadto zgodnie z par. 20 Regulaminu GPW, Emitent jest obowiązany informować niezwłocznie Giełdę o zamierzeniach
związanych z emitowanymi papierami wartościowymi i wykonywaniem praw z papierów wartościowych już
notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach oraz uzgadniać z Giełdą te decyzje w zakresie, w
jakim mogą mieć wpływ na organizację i sposób prowadzenia transakcji giełdowych.
Nie istnieją żadne uprzywilejowania akcji Spółki w odniesieniu do wysokości wypłacanej dywidendy.

1.6.  CELE EMISJI AKCJI SERII B



Podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego Spółki, który
będzie realizowany w latach 2001 – 2002. Inwestycje będą miały charakter zarówno inwestycji rzeczowych, jak i
kapitałowych. Inwestycje rzeczowe związane są w głównej mierze z realizacją strategii budowy lokalnych źródeł
kogeneracyjnych, w tym głównie poza obszarem wrocławskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycje kapitałowe to przede
wszystkim nabywanie udziałów w podmiotach branży elektrociepłowniczej w procesie ich prywatyzacji, jak również
innych podmiotów leżących w kręgu zainteresowań Spółki i jej grupy kapitałowej, w szczególności przedsiębiorstw
produkcji i dystrybucji ciepła, mogących być bazą dla przyszłych przedsiębiorstw multienergetycznych. Główną
przesłanką realizacji tego programu jest istotne zwiększenie pozycji rynkowej Spółki poprzez dywersyfikację rynków
zbytu, a w konsekwencji – wzrost jej wartości. W tym celu Spółka zamierza stale dostosowywać posiadane zasoby
produkcyjne do zakładanego wzrostu sprzedaży i działań konkurencji oraz redukować koszty wytwarzania w zakresie
prowadzonej podstawowej działalności operacyjnej.
W szczególności wpływy z emisji, szacowane (przy założeniu pełnego powodzenia emisji i ceny emisyjnej zbliżonej do
obecnej ceny rynkowej) na ok. 200 000 tys. zł, po potrąceniu kosztów z nią związanych, zostaną przeznaczone na cele
wymienione poniżej:
1)   Zakup kontrolnego pakietu akcji dużej elektrociepłowni zawodowej i udział finansowy w realizacji budowy bloku

gazowo-parowego w tej elektrociepłowni.

       Według szacunków Zarządu wartość tego pakietu akcji wyniesie ok. 40 000 tys. złotych. Inwestycja rzeczowa – blok
gazowo-parowy – pochłonie kwotę ok. 600 000 tys.  złotych. Przewidywany udział  partycypacyjny
KOGENERACJI SA w finansowaniu tej inwestycji wynosi 10%, tj. 60 000 tys. złotych. Zatem łączne
zaangażowanie Spółki w ten projekt wynosi ok. 100 000 tys. złotych. Na projekt przeznaczone zostanie 50%
wpływów z emisji.

2)   Zakup znaczących pakietów akcji określonych przedsiębiorstw dystrybuujących ciepło na terenie Polski na kwotę ok.
40 000 tys. złotych.

       Celem inwestycji jest udział kapitałowy w spółkach legitymujących się dobrymi wynikami finansowymi i
posiadających sieci ciepłownicze, co pozwoli na dywersyfikację i poszerzenie rynków zbytu ciepła.

       Wśród planowanych inwestycji przewidywany jest zakup ok. 10% udziałów w spółce dystrybucyjnej w jednym z
miast środkowej Polski, a następnie przygotowanie i wdrożenie projektu budowy skojarzonego źródła ciepła
opalanego gazem ziemnym.

       Na projekty przeznaczone zostanie 20% wpływów z emisji.

3)    Zakup pakietu udziałów przedsiębiorstwa energetycznego – dużej elektrociepłowni przemysłowej i
współfinansowanie programu inwestycyjnego tej spółki, głównie związanego z zainstalowaniem turbiny upustowo-
ciepłowniczej i modernizacją dwóch kotłów parowych oraz stacji demineralizacji wody, a także sieci cieplnych i
parowych będących własnością tego podmiotu.

       Według szacunków wartość nabywanych udziałów wyniesie ok. 5 000 tys. złotych. Program inwestycyjny
przewidziany do realizacji w latach 2001 – 2002 kosztować będzie ok. 40 000 tys. złotych. Przewidywany udział
KOGENERACJI SA w finansowaniu tego programu wynosi 50%. Zatem łączne zaangażowanie Spółki w ten projekt
wynosi ok. 25 000 tys. złotych. Na projekt przeznaczone zostanie 12,5% wpływów z emisji.

4)    Modernizacja AKPiA ciągów technologicznych w EC Wrocław.

       Inwestycja polega na wprowadzeniu systemu MASTER do sterowania procesami technologicznymi i optymalizacji
procesu spalania na dużych blokach ciepłowniczych BC-100, połączonym z wymianą aparatury obiektowej, organów
wykonawczych aparatury regulacyjnej oraz wybudowaniem nowej nastawni bloków BC-100 (BC-2 i BC-3). Celem
inwestycji jest zwiększenie dyspozycyjności dostaw energii, zwiększenie możliwości regulacyjnych obiektów
blokowych, wzrost konkurencyjności produkcji wskutek ekonomizowania zmiennego rozdziału obciążeń
wymuszanego postępującym procesem automatyzacji sieci ciepłowniczej Wrocławia, a także poprawa czystości
produkcji wskutek optymalizacji prowadzenia obiektów ze względu na zawartość szkodliwych związków siarki i
azotu.



       Efektem inwestycji będzie ograniczenie kosztów remontów i przeglądów aparatury AKPiA i elektrycznej,
ograniczenie zapasów magazynowych, ograniczenie postojów awaryjnych wywołanych wadliwym działaniem
układów AKPiA, umożliwienie stosowania układów diagnostycznych optymalizujących nakłady remontowe
turbozespołów i innych maszyn wirujących.

       Wydatki inwestycyjne na ten cel w latach 2000 – 2002 wyniosą 32 000 tys. zł, z czego po roku 2000 – 20 000 tys.
złotych. Na projekt przeznaczone zostanie 10% wpływów z emisji.

5)    Modernizacja układu elektrycznego potrzeb własnych w EC Wrocław.

       Inwestycja polega na głębokiej modernizacji rozdzielni 6 i 0,4 kV, której celem jest radykalna poprawa niezawodności
układu zasilania potrzeb własnych EC Wrocław. Poprawa ta będzie skutkiem stworzenia odpowiednich układów
rezerwowania zasilań, jak też zastosowania w miejsce przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń nowych
rozdzielni wyposażonych w automatykę samoczynnego zasilania rezerwowego. Na wzrost niezawodności układu
wpłynie także zastosowanie mikroprocesorowych urządzeń do pomiarów, automatyki sterowania i zabezpieczeń
typu MUPASZ. Realizacja inwestycji umożliwi ponadto wizualizację układu elektrycznego potrzeb własnych 6 i 0,4
kV w komputerowym układzie nadzoru sieci i na tablicach synoptycznych. Poprawie ulegnie pewność ruchowa
elektrociepłowni oraz warunki eksploatacji i bhp.

       Wartość wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia w latach 2000 – 2002 wyniesie 15 500 tys. złotych,
z czego po roku 2000 – 8 000 tys. złotych. Na projekt przeznaczone zostanie 4% wpływów z emisji.

6)    Modernizacja kotła wodnego WP-120 (KW-3) w EC Wrocław.

       Inwestycja o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym, polega na wymianie powierzchni ogrzewalnych kotła, tj.
ekranów, grodzi i pęczków konwekcyjnych. Efektem inwestycji będzie podniesienie sprawności, niezawodności i
dyspozycyjności oraz poprawa warunków pracy tego kotła.

       Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 5 000 tys. złotych. Na projekt przeznaczone zostanie
2,5% wpływów z emisji.

7)    Budowa stacji transformatorowej i linii zasilającej Strefę Rozwoju Gospodarczego w gminie Oława oraz Gminną
Strefę Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice.

       Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch transformatorów 110/20 kV oraz linii przesyłowej 20
kV w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z elektrociepłowni Czechnica i poprawy
wykorzystania majątku produkcyjnego tego zakładu Spółki. Wartość inwestycji wynosi około 13 000 tys. złotych.

8)    Realizacja inwestycji proekologicznych wynikających z wdrażania przyjętego programu środowiskowego w ramach
realizacji postanowień normy ISO 14000. Inwestycje te na lata 2001 i 2002 szacowane są na 15 800 tys. zł.

9)    Nakłady przedinwestycyjne (studia, projekty, uzgodnienia i pozwolenia) oraz zaliczkowanie dostaw maszyn i
urządzeń bloku gazowo-parowego w EC Czechnica. Szacowane nakłady na powyższe cele wynoszą 22 000 tys. zł.

10)  Modernizacja centralnej młynowni w EC Czechnica.

       Inwestycja polega na modernizacji obiegów młynowych z układami elektrycznymi zasilania oraz AKPiA, układów
sprężonego powietrza i transportu pyłu oraz przenośników taśmowych. Wartość inwestycji na lata 2001 i 2002
szacowana jest na 3 300 tys. zł.

11)  Kompleksowa komputeryzacja Spółki.

       Inwestycja polega na rozszerzeniu sieci komputerowych, zakupie sprzętu i oprogramowania. W wyniku realizacji
powstanie struktura pozwalającą na komputerową obróbkę danych niezbędnych do nowoczesnego zarządzania
kosztami i zapasami. W latach 2000 – 2002 nakłady inwestycyjne wyniosą 3 100 tys. zł, z czego po roku 2000 – 1
500 tys zł. Rozważa się również w perspektywie roku 2002 przejście na w pełni zintegrowany system. Wartość
takiej inwestycji szacuje się na ok. 5 000 tys. złotych.

12)  Budowa małego źródła kogeneracyjnego o wartości ok. 5 000 tys. zł. w rejonie podsudeckim. Planowane



zaangażowanie kapitałowe KOGENERACJI SA szacuje się na 2 500 tys. złotych.

13)  Budowa i finansowanie elektrociepłowni gazowej w województwie świętokrzyskim.

       Inwestycja to obiekt kogeneracyjny. Przewidywane nakłady inwestycyjne to kwota 24 000 tys. zł.

14)  Budowa i finansowanie obiektu kogeneracyjnego w jednym z miast północnośrodkowej Polski.

       Inwestycja to gazowy obiekt kogeneracyjny. Przewidywane nakłady inwestycyjne to kwota rzędu 35 000 tys. zł.

15)  Budowa i finansowanie infrastruktury przemysłowej utylizującej popioły lotne oraz mieszaninę żużla i popiołu –
odpadów paleniskowych elektrociepłowni.

       Inwestycja może polegać na wybudowaniu węzła betoniarskiego produkującego beton towarowy przy udziale
popiołu lotnego oraz wytwarzanie mieszaniny popiołowo-cementowej dla potrzeb podbudów drogowych z
wykorzystaniem mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska odpadów paleniskowych w Kamieniu. Wartość tej
inwestycji szacuje się na 1 000 tys. zł.

       Drugą inwestycją jest wytwórnia portlandzkiego cementu popiołowego CEM II B-V 32,5R. Nakład inwestycyjny
szacowany jest na 10 000 tys. zł.

16)  Internetowa Giełda Kabli.

       Inwestycja polegać ma na udziale kapitałowym w przygotowanym projekcie Internetowej Giełdy Kabli (e-giełda
kabli) przy współpracy z największym krajowym wytwórcą kabli oraz niektórymi dużymi użytkownikami i
dystrybutorami. Wymagany udział to kwota ok. 3 000 tys. zł.

17)  Inwestycja polegająca na udziale kapitałowym w spółce zajmującej się zakupem i sprzedażą energii elektrycznej.
Wymagany udział to kwota ok. 1 000 tys. zł.

18)  Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne.

       Inwestycja polegać ma na przystąpieniu do tworzonej spółki, która będzie budować Centrum Logistyczne we
Wrocławiu, m.in. ze środków fundacji ISPA i NFOŚiGW. Zainteresowanie Spółki inwestycją w to przedsięwzięcie
wynika z faktu, iż obiekty Centrum mogłyby być zasilane w energię elektryczną i ciepło ze źródła zbudowanego
przez KOGENERACJĘ SA. Wymagany udział to kwota ok. 3 000 tys. zł.

Powyższe przedsięwzięcia uporządkowano zgodnie z priorytetami ich realizacji. Chociaż pierwszych sześć projektów w
zasadzie może wyczerpać wpływy z emisji, to podanie następnych projektów jako inwestycji będących również celami
emisji jest uzasadnione tym, że w przypadku niemożności dojścia do skutku realizacji danej inwestycji z pierwszej
szóstki, z przyczyn nie leżących po stronie Spółki albo na które Spółka nie ma wpływu, Spółka wykorzysta środki z
emisji na kolejne zadanie z listy priorytetowej, kierując się zawsze zasadą przewyższenia stopy zwrotu z inwestycji
ponad średnio ważony koszt kapitału finansującego majątek.
Łączne nakłady na inwestycje KOGENERACJI SA w latach 2001 – 2002 szacuje się na 389 100 tys. zł. Źródłem
finansowania powyższych przedsięwzięć będą wpływy z emisji Akcji Serii B, generowana nadwyżka finansowa oraz
kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe. W przypadku wpływów finansowych z emisji niższych niż szacowane,
przewidziane jest uzupełnienie źródeł finansowania o dalsze zewnętrzne źródła lub rezygnacja z niektórych projektów.
W przypadku niemożności dojścia do skutku realizacji danej inwestycji z przyczyn nie leżących po stronie Spółki albo na
które Spółka nie ma wpływu, Spółka wykorzysta środki z emisji na kolejne zadanie z listy priorytetowej, kierując się
zawsze zasadą budżetowania środków inwestycyjnych, tj. zasadą przewyższenia stopy zwrotu z inwestycji ponad
średnio ważony koszt kapitału finansującego majątek.
Zarząd oświadcza, że środki pozyskane z emisji nie zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia, na spłatę pożyczek lub
kredytów, na nabycie składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych ani też na
nabycie składników majątkowych od podmiotu zależnego.
W okresie do realizacji zobowiązań wynikających z realizacji celów emisji, Spółka zamierza przeznaczać pozyskane z
emisji środki na zasilenie kapitału obrotowego, głównie poprzez ich lokowanie na rachunkach bankowych.
Na dzień sporządzenia Prospektu, w ramach przygotowań do realizacji celów emisji, Emitent:
•      przygotował analizy studialne poszczególnych projektów inwestycyjnych (wyceny wartości spółek, wariantowe



analizy techniczno-ekonomiczne, analizy opłacalności),

•      przygotował oferty przetargowe,

•      prowadzi negocjacje przetargowe i cenowe,

•      kontynuuje prace projektowe,

•      wdraża programy środowiskowe,

•      poszukuje i bada możliwości realizacji innych projektów inwestycyjnych.

1.7. PODSTAWOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA CENĘ
EMISYJNĄ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ ZASADY JEJ USTALANIA
Cena emisyjna Akcji Serii B będzie ustalona w oparciu o następujące czynniki:
•      prognozę przyszłych strumieni pieniężnych dokonaną między innymi na podstawie przewidywanych przychodów,

kosztów, podatków, zmian w kapitale obrotowym oraz oczekiwanej stopy zwrotu z kapitałów z uwzględnieniem
ryzyka inwestowania w Akcje,

•      wartość aktywów netto Spółki w dniu 30 września 2000 r.,

•      kurs akcji Spółki przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji,

•      wyniki procesu budowania książki popytu na Akcje opisanego w pkt. 3.9.3. Prospektu.

1.8.  DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
NETTO I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2000
ROKU
Wielkości kapitałów własnych i zobowiązań Spółki na dzień 31 sierpnia 2000 r przedstawiają się następująco (w tys. zł):

kapitał własny 443 493
w tym:  
kapitał akcyjny 54 500
kapitał zapasowy 35 831
zobowiązania 94 911
w tym:  
długoterminowe 6 650
krótkoterminowe i fundusze
specjalne

88 261

rezerwy 862
rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów

3 152

Wartość księgowa netto na jedną akcję według stanu na dzień 31 sierpnia 2000 r. wynosiła 40,69 zł.



Rozdział 2 OSOBY ODPOWIEDZIALNE
ZA INFORMACJE ZAWARTE W
PROSPEKCIE
2.1. EMITENT
2.1.1. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna

Siedziba: Wrocław
Adres: 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24
Telefon: (071) 32 38 111
Fax: (071) 32 93 521
adres poczty elektronicznej: kogeneracja@kogeneracja.com.pl

2.1.2. Osoby działające w imieniu Emitenta
W imieniu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna działają:

Józef Pupka Prezes Zarządu
Krzysztof Bernacki Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Pracowniczych i Społecznych
Stanisław Błach Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Strategii
Czesław Ciasnocha Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Produkcji
Zdzisław Zapotoczny Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Ekonomiczno-Handlowych

Informacja o miejscu zamieszkania osób działających w imieniu Spółki została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

2.1.3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości Emitenta

Zdzisław Zapotoczny Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Ekonomiczno-Handlowych

Informacja o miejscu zamieszkania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki została objęta wnioskiem
o niepublikowanie.

2.1.4. Oświadczenia osób działających w imieniu Emitenta oraz osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Emitenta
Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności,
których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją,
poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ
na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Za wszelkie informacje
zawarte w treści Prospektu odpowiedzialność ponosi Zarząd Emitenta.

Józef Pupka Krzysztof Bernacki Stanisław Błach
Czesław Ciasnocha Zdzisław Zapotoczny

2.2. PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT

mailto:kogeneracja@kogeneracja.com.pl


2.2.1 Emitent

Firma: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna
Siedziba: Wrocław
Adres: 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24
Telefon: (071) 32 38 111
Fax: (071) 32 93 521
adres poczty elektronicznej: kogeneracja@kogeneracja.com.pl

2.2.1.1. Osoby działające w imieniu Emitenta
W imieniu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna działają:

Józef Pupka Prezes Zarządu
Krzysztof Bernacki Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Pracowniczych i Społecznych
Stanisław Błach Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Strategii
Czesław Ciasnocha Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Produkcji
Zdzisław Zapotoczny Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Ekonomiczno-Handlowych

Informacja o miejscu zamieszkania osób działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

2.2.1.2. Powiązania osób działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt
z Emitentem
Osoby działające w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt są wobec Emitenta osobami zarządzającymi, a także
posiadają akcje Emitenta.
Odpowiedzialność z tytułu sporządzenia Prospektu wyżej wymienionych osób jest ograniczona do następujących części
Prospektu: pkt. 1.5., 1.6., 1.8., 2.1., 2.2.1., 3.2., 6.2., 6.6.2.-6.6.4., rozdziału 7, rozdziału 8 (z wyjątkiem zamieszczonych
w tym rozdziale opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych), rozdziału 9, pkt. 10.1-10.3.

2.2.1.3. Oświadczenia osób działających w imieniu Emitenta
Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym w pkt. 2.2.1.2. są prawdziwe i rzetelne i nie
pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że
wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności,
które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego
wyniki finansowe.

Józef Pupka Zdzisław Zapotoczny Krzysztof Bernacki
Stanisław Błach Czesław Ciasnocha

2.2.2. „SJOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Wrocław
Adres: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
Telefon: (071) 367 05 60, 367 32 22
Fax: (071) 367 52 77
adres poczty elektronicznej: sjos@sjos.pl

2.2.2.1. Osoby działające w imieniu sporządzającego Prospekt
W imieniu „SJOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działają:

Stefan Sterc Prezes Zarządu

mailto:kogeneracja@kogeneracja.com.pl
mailto:sjos@sjos.pl


Janusz Olearnik Wiceprezes Zarządu
Roman Przepiórka Wiceprezes Zarządu
Tomasz Piwowarski Wiceprezes Zarządu

Informacje o miejscu zamieszkania osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt zostały objęte wnioskiem o
niepublikowanie.

2.2.2.2. Powiązania podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osób działających w
jego imieniu ze Spółką
Sporządzający Prospekt jest także powiązany ze Spółką Porozumieniem wykonawczym z dnia 20 lipca 2000 r.,
precyzującym obowiązki SJOS Sp. z o.o. podczas przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji Akcji Serii B
KOGENERACJI.
Pomiędzy osobami działającymi w imieniu sporządzającego Prospekt a Spółką nie istnieją żadne powiązania personalne,
kapitałowe ani umowne.
Odpowiedzialność sporządzającego Prospekt dotyczy następujących części Prospektu: wstępu, pkt. 1.1., 1.2.1.-1.2.3.,
1.3., 1.4., 2.2.2., rozdziału 4, pkt. 5.1.-5.3., 5.8.1., 6.1., 6.3.-6.5., 6.6.1., 6.7. i 10.4.

2.2.2.3. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt
W imieniu „SJOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie w zakresie
określonym w pkt. 2.2.2.2 są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w
Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w
Prospekcie, istotne zobowiązania Spółki ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną,
majątkową i finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe.

Stefan Sterc Janusz Olearnik Roman Przepiórka Tomasz Piwowarski

2.2.3. Małgorzata Węgrzyn-Wysocka Kancelaria Prawnicza

Siedziba: Wrocław
Adres: 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 95, piętro XIII, pok. 1307
Telefon: (071) 780 40 50
Fax: (071) 780 40 52
Adres poczty elektronicznej: mwwysocka@aol.com

2.2.3.1. Osoba działająca w imieniu sporządzającego Prospekt

Małgorzata Węgrzyn-Wysocka radca prawny

Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu sporządzającego Prospekt została objęta wnioskiem o
niepublikowanie.

2.2.3.2. Powiązania podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osoby działającej w
jego imieniu ze Spółką
Prospekt sporządza Małgorzata Węgrzyn-Wysocka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie Kancelarii
Prawniczej. Małgorzata Węgrzyn-Wysocka poza prowadzoną działalnością gospodarczą jest także wspólnikiem w
S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka & Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych Spółce Komandytowej, którą łączy z
Emitentem Umowa o usługi prawne zawarta na okres od 2 maja do 31 grudnia 2000 roku. Poza tą umową pomiędzy Spółką
a sporządzającym Prospekt nie istnieją żądne inne powiązania personalne, kapitałowe ani umowne.
Odpowiedzialność sporządzającego Prospekt dotyczy informacji zawartych w następujących częściach Prospektu: 2.2.3,
3.1, 3.3 – 3.8, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8.2.

2.2.3.3. Oświadczenie osoby działającej w imieniu sporządzającego Prospekt

mailto:mwysocka@aol.com


W imieniu Małgorzata Węgrzyn-Wysocka Kancelaria Prawnicza oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie w
zakresie określonym w pkt. 2.2.3.2 są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których
ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza
ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Spółki ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na
sytuację prawną, majątkową i finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe.

Małgorzata Węgrzyn-Wysocka

2.2.4. Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna

Siedziba: Wrocław
Adres: 50-986 Wrocław, ul. Strzegomska 6-10
Telefon: (071) 370 30 01
Fax: (071) 370 32 59
adres poczty elektronicznej: dmbz@dmbz.com.pl
Strona internetowa: www.dmbz.com.pl

2.2.4.1. Osoba działająca w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt
W imieniu Domu Maklerskiego BZ Spółka Akcyjna działa:

Urszula Banaszczak-Soroka Prezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt została objęta
wnioskiem o niepublikowanie.

2.2.4.2. Powiązania podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osoby działającej w
jego imieniu ze Spółką
Na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2000 r. zawartej ze Spółką Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna pełni funkcję
podmiotu oferującego Akcje Serii B w publicznym obrocie oraz sporządza fragmenty Prospektu. Na podstawie umowy z
dnia 31 marca 2000 r. zawartej ze Spółką, Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna pełni funkcję specjalisty na Giełdzie
Papierów Wartościowych oraz na podstawie umowy z dnia 3 kwietnia 2000 r. – funkcję sponsora emisji Akcji serii A.
Ponadto na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2000 r. Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna uczestniczy w nieodpłatnym
udostępnianiu Akcji serii A uprawnionym pracownikom.
Poza wymienionymi powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, kapitałowe ani umowne pomiędzy
Domem Maklerskim BZ Spółka Akcyjna oraz osobą działającą w jego imieniu a Spółką.
Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna ponosi odpowiedzialność za sporządzenie punktów 1.2.4., 1.7., 2.2.4., 2.4., 3.9 i 3.10.
oraz 10.5 i 10.6 niniejszego Prospektu.

2.2.4.3. Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu sporządzającego
Prospekt
W imieniu Domu Maklerskiego BZ Spółka Akcyjna oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie w zakresie
określonym w pkt. 2.2.4.2. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w
Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w
Prospekcie, istotne zobowiązania Spółki ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na jej sytuację prawną,
majątkową i finansową oraz osiągane przez nią wyniki finansowe.

Urszula Banaszczak-Soroka

2.3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Misters Audytor Sp. z o.o.

mailto:dmbz@dmbz.com.pl
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2.3.1. Podstawowe dane o uprawnionym podmiocie

Nazwa: Misters Audytor Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-097 Warszawa, ul. Fredry 6
Telefon: (022) 51 10 811
Fax: (022) 51 10 813

Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 63.

2.3.2. Osoby działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych
W imieniu „Misters Audytor” Sp. z o.o. działają:

Barbara Misterska Prezes Zarządu
Danuta Domaraczenko Prokurent

Każda z ww. osób jest uprawniona do reprezentowania Misters Audytor Sp. z o.o. samodzielnie.
Informacja o miejscu zamieszkania osób działających w imieniu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe została
objęta wnioskiem o niepublikowanie.

2.3.3. Osoby dokonujące badania sprawozdania finansowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.1999 do
31.12.1999 roku
Biegły rewident Danuta Domaraczenko, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 671/74, działająca na rzecz Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa, badająca sprawozdanie
finansowe za rok 1999.
Biegły rewident Teresa Sadowska, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
9358/7020, działająca na rzecz Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa, badająca sprawozdanie
finansowe za rok 1999.
Biegły rewident Barbara Misterska, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 2581/117, badająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 1999.
Informacja o miejscu zamieszkania osób badających sprawozdanie finansowe została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

2.3.4. Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych oraz osób działających w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem
Pomiędzy „Misters Audytor” Sp. z o.o. i osobami działającymi w jej imieniu a Emitentem nie istnieją żadne powiązania
prawne, organizacyjne ani finansowe z wyjątkiem tych związanych z badaniem sprawozdań finansowych Emnitenta za
lata 1997, 1998 i 1999, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJI SA za
rok 1999.

2.3.5. Oświadczenie osób działających w imieniu Biegłego Rewidenta o
dostosowaniu sprawozdań finansowych zamieszczonych w Prospekcie do
wymogów rozporządzenia
Oświadczamy, że:
1. sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA za okres od 1 stycznia 1999 r. do

31 grudnia 1999 r. sporządzone dla potrzeb Prospektu oraz porównywalne dane finansowe za lata obrotowe:



•      od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 1998 r.

•      od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.

•      od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 1996 r.

zamieszczone w Rozdziale 8 Prospektu oraz

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta, obejmujące okres od 1 stycznia 1999 r. do 31
grudnia 1999 r. oraz dane porównywalne za okres obrotowy od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 r.,
zamieszczone w Rozdziale 8 „Sprawozdania finansowe” zostały w sposób prawidłowy, rzetelny i jasny dostosowane do
wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum
informacyjne i skrót memorandum informacyjnego. Zostało to potwierdzone naszymi opiniami zamieszczonymi w
Rozdziale 8 Sprawozdania finansowe punkt 8.1 i punkt 8.7.

W opiniach tych potwierdziliśmy, że forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia
1999 roku, a także porównywalnych danych finansowych za lata 1996, 1997 i 1998 zamieszczonych w Prospekcie i zakres
ujawnianych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w
sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz
memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad
rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz przez ujęcie
zasadniczych błędów w okresach których dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich
porównywalność do wymogów określonych w w/w Rozporządzeniu, odpowiedzialność ponosi Zarząd Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.
W imieniu Misters Audytor Sp. z o.o.

Barbara Misterska
Prezes Zarządu

Danuta Domaraczenko
Prokurent

2.3.6. Oświadczenie osób badających sprawozdanie finansowe Emitenta za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. zamieszczone w Prospekcie
Oświadczamy, że sprawozdanie finansowe Emitenta obejmujące okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. zostało
przez nas zbadane stosownie do postanowień rozdziału 7 Ustawy o Rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu
biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za wyżej wymieniony okres nie zawierała
zastrzeżeń i jest ona zamieszczona w oryginalnej formie w rozdziale 8 p. 8.2.1 Prospektu.
Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy opinię, że sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 1999 r. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i odzwierciedla rzetelnie i jasno
wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i rentowności oraz sytuacji finansowej i majątkowej
Emitenta na dzień 31 grudnia 1999 r.
W opinii tej zamieściliśmy informację o zmniejszeniu przez Spółkę w roku 1999 kapitału zapasowego, dokonanym na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 28 stycznia 2000 roku.
Biegły rewident:

Danuta Domaraczenko
nr ewid. 671/74

Misters Audytor Sp. z o.o.
w Warszawie, ul. Fredry 6

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych



Teresa Sadowska
nr ewid. 9358/7020

pod nr ewidencyjnym 63 prowadzoną przez KIBR
Reprezentowany przez:
Danuta Domaraczenko

Prokurent

2.3.7. Oświadczenie osób badających skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 r. zawarte w Prospekcie
Oświadczamy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta obejmujące okres od 1 stycznia
1999 r. do 31 grudnia 1999 r. zostało przez nas zbadane stosownie do postanowień rozdziału 7 Ustawy o Rachunkowości
oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Opinia biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za wyżej wymieniony okres nie
zawierała zastrzeżeń i jest ona zamieszczona w oryginalnej formie w Rozdziale 8 p. 8.8.1. Prospektu.
Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy opinię, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za
okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i rentowności oraz
sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 1999 r.
W opinii tej zamieściliśmy informację o zmniejszeniu przez Spółkę (jednostkę dominującą) w roku 1999 kapitału
zapasowego, dokonanym na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 28
stycznia 2000 roku.
Biegły rewident:

Danuta Domaraczenko
nr ewid. 671/74

Teresa Sadowska
nr ewid. 9358/7020

Misters Audytor Sp. z o.o.
w Warszawie, ul. Fredry 6

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych

pod nr ewidencyjnym 63 prowadzoną przez KIBR
Reprezentowany przez:
Danuta Domaraczenko

Prokurent

2.4. OFERUJĄCY
2.4.1. Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna

2.4.1.1. Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna
Siedziba: Wrocław
Adres: 50-986 Wrocław, ul. Strzegomska 6-10
Telefon: (071) 370-30-01
Fax: (071) 370-32-59
Adres poczty
elektronicznej:

dmbz@dmbz.com.pl

Strona internetowa: www.dmbz.com.pl

2.4.1.2. Osoba działająca w imieniu Oferującego
W imieniu Oferującego działa:

Urszula Banaszczak-Soroka Prezes Zarządu



Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu Oferującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

2.4.1.3. Opis powiązań Oferującego oraz osoby działającej w jego imieniu ze Spółką
Poza wymienionymi w pkt. 2.2.4.2 nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, kapitałowe ani umowne pomiędzy
Domem Maklerskim BZ Spółka Akcyjna oraz osobą działającą w jego imieniu a Spółką.

2.4.1.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Oferującego
W imieniu Domu Maklerskiego BZ Spółka Akcyjna oświadczam, że jako podmiot oferujący dołożyliśmy należytej zawodowej
staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji Serii B Spółki do publicznego obrotu.

Urszula Banaszczak-Soroka



Rozdział 3 DANE O EMISJI
3.1.  INFORMACJA O AKCJACH WPROWADZADZANYCH DO PUBLICZNEGO
OBROTU I OFEROWANYCH W PUBLICZNYM OBROCIE
Na podstawie Prospektu Emitent wprowadza do publicznego obrotu od 400 000 do 4 000 000 Akcji Serii B i oferuje w
Publicznej Subskrypcji 4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 5 zł każda akcja. Cena
emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i podana do publicznej wiadomości w trybie określonym
w art. 81 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem
Publicznej Subskrypcji.
Akcje Serii B nie są w żaden sposób uprzywilejowane, nie są z nimi związane żadne zabezpieczenia ani świadczenia
dodatkowe na rzecz Emitenta. Przenoszenie praw z oferowanych papierów wartościowych nie jest ograniczone.

Tabela 3.1. Papiery wartościowe oferowane w publicznym obrocie

Papiery
wartościowe

według
rodzajów 

Liczba 
Wartość

nominalna
[zł] 

Cena emisyjna
1

[zł] 

Nadwyżka ceny
emisyjnej nad

wartością
nominalną 

Szacunkowe
prowizje i

koszty  emisji 2 

Wpływy Emitenta
2 

(2 x 4) – 6 

1 2 3 4 5 6 7 
Na jednostkę 1 5 (...) (...) (...) (...) 

Razem 

minimalnie
400 000

maksymalnie
4 000 000

minimalnie 2
000 000

maksymalnie
20 000 000

(...) (...) (...) (...) 

1) Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i podana do publicznej wiadomości nie później na
dwa dni robocze przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji. 

2) 
Ponieważ szacunkowe prowizje i koszty emisji oraz wpływy Emitenta w znacznym stopniu będą zależeć od ceny
emisyjnej, zostaną one podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji po
ustaleniu ceny emisyjnej. 

3.2. KOSZTY EMISJI
Emitent szacuje, że w związku z emisją Akcji Serii B poniesie następujące koszty w zł:

•      koszty sporządzenia Prospektu 60 tys. zł,
•      koszty oferowania Akcji Serii B w obrocie publicznym 950 tys. zł,
•      koszty doradztwa prawnego i finansowego 2 390 tys. zł,
•      koszty związane z drukiem i dystrybucją Prospektu i skrótu Prospektu 50 tys. zł,
•      koszty kampanii reklamowej i działań promocyjnych 250 tys. zł,
•      opłaty wnoszone do KPWiG, KDPW i GPW 150 tys. zł,
•      pozostałe koszty 50 tys. zł.

Ostateczna wysokość całości kosztów zostanie ustalona po wykonaniu wszystkich prac i ich rozliczeniu. W dużej mierze
koszty zależeć będą od ceny emisyjnej i ostatecznej wielkości emisji Akcji Serii B.
Wyżej wymienione koszty emisji Akcji Serii B zostaną zaliczone w pozycji „Wartości niematerialne i prawne”, a następnie
będą amortyzowane w okresie nie dłuższym niż pięć lat.

3.3. PODSTAWA EMISJI AKCJI SERII B I ICH WPROWADZENIA



DO PUBLICZNEGO OBROTU
Emisja Akcji Serii B następuje na podstawie przepisów Kodeksu handlowego, Statutu Emitenta oraz Uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 września 1999 roku w sprawie podwyższenia
kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowego
akcjonariusza – Skarb Państwa, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji
o emisji papierów wartościowych oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Emitenta, zgodnie z art. 431 Kodeksu handlowego.
Poniżej przytoczono treść wymienionej wyżej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
z dnia 13 września 1999 roku.
? 1

Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i nie większą niż
20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w drodze publicznej emisji nowych akcji serii B w ilości nie mniejszej
niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji i nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 5 zł
(słownie: pięć złotych) każda akcja.
? 2

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela i są oznaczone numerami od B 0 000 001 do B 4 000 000.
? 3

Akcje serii B mają uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostaną objęte.
? 4

1.    Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji skierowanej do nieograniczonego kręgu
nabywców.

2.    Zasady przydziału akcji serii B zostaną określone w prospekcie emisyjnym.

3.    Akcje serii B będą pokryte gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.

? 5

Na podstawie art. 435 § 2 Kodeksu handlowego w interesie Spółki wyłącza się dotychczasowego akcjonariusza – Skarb
Państwa od prawa poboru akcji serii B. Pozbawienie dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru zostało przewidziane
w zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa koncepcji restrukturyzacji kapitałowej i strategii prywatyzacji Spółki i jest
jednym z elementów procesu jej prywatyzacji. Przeprowadzenie procesu prywatyzacji i restrukturyzacji Spółki, której
koniecznym elementem jest wyłączenie dotychczasowego akcjonariusza od prawa poboru leży w interesie Spółki. Publiczny
charakter emisji ma umożliwić Spółce pozyskanie środków na realizację planowanych inwestycji kapitałowych i rzeczowych
oraz wzmocnić jej wiarygodność rynkową.
? 6

1.    Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu
przeprowadzenie emisji akcji serii B, dopuszczenie ich do publicznego obrotu oraz do obrotu giełdowego na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.

2    W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

a)    oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B,

b)    określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, z tym że termin otwarcia subskrypcji nie może być
wcześniejszy niż 30 marca 2000 roku, a późniejszy niż 31 grudnia 2000 roku,

c)    zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową,

d)    ustalenie zasad oferowania i zasad przydziału akcji subskrybentom,

e)    dokonania przydziału akcji serii B.

Czynności określone w ust. 1 i ust. 2 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.
? 7



Ostateczna suma podwyższenia kapitału akcyjnego zostanie ustalona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia w terminie
nie dłuższym niż 60 dni od daty zamknięcia publicznej emisji akcji serii B.
? 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Sądzie i będzie realizowana
przez zarząd Spółki w sposób umożliwiający otwarcie subskrypcji w terminie określonym w § 6 ust. 2 lit. b niniejszej
uchwały.
Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 193/22/00 z dnia 22 sierpnia 2000 roku, zgodnie z § 6 ust. 3 przytoczonej wyżej
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaakceptowała wszystkie podjęte przez Zarząd Spółki czynności
faktyczne i prawne, mające na celu przeprowadzenie emisji Akcji Serii B, dopuszczenie ich do publicznego obrotu oraz do
obrotu giełdowego na GPW w Warszawie, które doprowadziły do przygotowania niniejszego Prospektu. W szczególności
Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawione w Prospekcie: sposób określenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, terminy
otwarcia i zamknięcia Publicznej Subskrypcji, zamiar zawarcia umowy o subemisję usługową, zasady oferowania i
przydziału Akcji Serii B subskrybentom.

3.4.  PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI SERII B
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
W uchwale nr 5 z dnia 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyłączyło
dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru Akcji Serii B. Odpowiedni fragment uchwały brzmi następująco:
? 5

Na podstawie art. 435 § 2 Kodeksu handlowego w interesie Spółki wyłącza się dotychczasowego akcjonariusza – Skarb
Państwa od prawa poboru akcji serii B. Pozbawienie dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru zostało przewidziane
w zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa koncepcji restrukturyzacji kapitałowej i strategii prywatyzacji Spółki i jest
jednym z elementów procesu jej prywatyzacji. Przeprowadzenie procesu prywatyzacji i restrukturyzacji Spółki, której
koniecznym elementem jest wyłączenie dotychczasowego akcjonariusza od prawa poboru leży w interesie Spółki. Publiczny
charakter emisji ma umożliwić Spółce pozyskanie środków na realizację planowanych inwestycji kapitałowych i rzeczowych
oraz wzmocnić jej wiarygodność rynkową.
Na podstawie przytoczonego zapisu uchwały, zgodnie z art. 433 ? 1 pkt. 6 oraz 435 § 2 Kodeksu handlowego, prawo
poboru Akcji Serii B, które mogło przysługiwać Skarbowi Państwa, będącemu jedynym akcjonariuszem Spółki w chwili
podjęcia uchwały i być prawem związanym z akcjami serii A – zostało wyłączone. Z Akcjami Serii A nie jest związane
prawo poboru Akcji Serii B i nie przysługuje ono żadnemu posiadaczowi Akcji Serii A.

3.5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA I
OBROTU AKCJAMI OFEROWANYMI W PUBLICZNYM OBROCIE
3.5.1. Prawa z Akcji oferowanych w publicznym obrocie
Prawa związane z Akcjami oferowanymi w publicznym obrocie są określone w przepisach Kodeksu handlowego oraz w
Statucie Spółki. Prawa te obejmują:
1)    Prawo zbywania bez ograniczeń akcji na okaziciela (art. 348 Kodeksu handlowego);

2)    Prawo do udziału w zysku rocznym Spółki przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału
(art. 355 Kodeksu handlowego);

3)    Prawo żądania ustanowienia rady nadzorczej obok komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej obok rady nadzorczej
przez akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego (art. 377 § 3 Kodeksu
handlowego);

4)    Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawiciela, gwarantowane
przepisami artykułów 399 i 405 Kodeksu handlowego; pod warunkiem złożenia albo w Spółce albo u notariusza
imiennego świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z art. 11 Prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi najpóźniej na 7 dni przed odbyciem każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i pozostawienia



go tam do końca tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

5)    Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenia poszczególnych
spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyznane przez przepisy art. 394
Kodeksu handlowego i § 22 Statutu Spółki Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą część kapitału
akcyjnego;

6)    Prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w ciągu tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem Akcjonariuszy (art. 400 § 2 Kodeksu handlowego);

7)    Prawo wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 403 § 2 Kodeksu handlowego);

8)    Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu (art. 404 i
405 Kodeksu handlowego);

9)    Prawo żądania zarządzenia głosowania tajnego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 411 Kodeksu
handlowego);

10)  Prawo przeglądania księgi protokołów i żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 412 § 3
Kodeksu handlowego);

11)  Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na warunkach art. 413-417 Kodeksu handlowego;

12)  Prawo żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu łącznie z bilansem i rachunkiem zysków i strat wraz z
odpisem sprawozdania rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, tudzież opinii biegłych rewidentów w ciągu dwóch
tygodni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (art. 421 Kodeksu handlowego);

13)  Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (art. 435 § 2 Kodeksu
handlowego);

14)  Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu wierzycieli w przypadku likwidacji i rozwiązania
Spółki (art. 458 Kodeksu handlowego);

15)  Prawo przeglądania ksiąg i dokumentów z upoważnienia sądu rejestrowego po ukończeniu likwidacji (art. 460 § 3
Kodeksu handlowego);

16)  Prawo żądania – po zarejestrowaniu przekształcenia spółki – wypłaty kwot, jakie odpowiadają wartości akcji
akcjonariuszom, którzy nie przystąpili do przekształconej spółki lub przystąpili do niej tylko z częścią posiadanych
akcji (art. 494 Kodeksu handlowego).

Na nabywcy oferowanych Akcji Serii B nie ciążą żadne obowiązki świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki.

3.5.2. Obowiązki wynikające z nabycia znacznych pakietów Akcji
Obowiązki związane z nabyciem znacznych pakietów Akcji wynikają z następujących przepisów Prawa o publicznym
obrocie papierami wartościowymi:
Art. 147. 1. Kto:

1)    w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu albo

2)    posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie
więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów obowiązany jest zawiadomić o tym Komisję, spółkę oraz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ciągu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów
wartościowych, wynikającego odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji.



2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również przypadku nabycia lub zbycia akcji zmieniającego posiadaną
dotychczas przez akcjonariusza liczbę ponad 10% głosów, co najmniej o 2% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu. Obowiązek powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku
transakcji łącznie.

3. Zawiadomienie zawiera informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapitale akcyjnym
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

4. Posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za posiadanie ich przez podmiot dominujący.

Art. 149. 1. Kto zamierza nabyć akcje spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio
25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję i
uzyskać jej zgodę na to nabycie.

2. Komisja, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia:

1)    udziela zgody i przekazuje agencji informacyjnej informacje o zamiarze nabycia akcji albo

2)    odmawia udzielenia zgody, jeżeli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów ustawy lub zagrażałoby
ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej.

3. Zamiar nabycia akcji przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich nabycia przez podmiot dominujący.

Art. 151. 1. Nabycia w obrocie wtórnym, w okresie krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu,
zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonuje się wyłącznie w wyniku
publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zwanego dalej „wezwaniem”.

2. Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 50% wartości akcji, które mają być
przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej
właściwej instytucji.

Art. 152. 1. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego
działalność maklerską, który jest obowiązany do niezwłocznego i równoczesnego poinformowania o zamiarze jego
ogłoszenia Komisji oraz spółek prowadzących giełdę lub spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, w przypadku gdy
dane akcje są przedmiotem obrotu na danym rynku.

2. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił
wezwanie dotyczące tych samych akcji.

3. Obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej.

Art. 154. Kto w wyniku nabycia akcji stał się akcjonariuszem spółki publicznej, posiadającym ponad 50% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, jest obowiązany do:

1)    ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji tej spółki; do wezwania
stosuje się przepisy art. 152 ust. 1 i art. 153, albo

2)    zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej ilości akcji, które spowoduje osiągnięcie nie
więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Art. 156. Wykonywanie prawa głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem obowiązków określonych w art. 147,
art. 149, art. 151, art. 152, art. 154 i art. 155 jest bezskuteczne.

Art. 167. Kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 ust. 1 lub 2 oraz w art. 148, podlega
karze grzywny do 1 000 000 zł.

Art. 168. Kto nabywa akcje bez zachowania warunków, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny
do 1 000 000 zł.

Art. 168a. Kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 149, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.



Art. 170. Kto odstępuje od wezwania z naruszeniem przepisu art. 152 ust. 2, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

Art. 171. Kto, będąc akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt. 1, albo nie zbywa akcji w przypadku
wymienionym w pkt. 2 tego przepisu, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

Art. 172. Kto w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 155 ust. 1
pkt. 1 albo pkt. 2, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

Art. 173. Kto dopuszcza się czynu określonego w art. 166 – 171, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

Ponadto zgodnie z punktem 2.5.4 Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, punktem 2.5.4 Koncesji na wytwarzanie
ciepła oraz punktem 2.5.5. Koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych na rzecz Spółki przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Prezesa URE o zbyciu akcji w
wysokości powodującej osiągnięcie lub przekroczenie przez nabywcę 10%, 25%, 33% lub 50% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3.6. ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
POSIADANIEM I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI
WPROWADZANYMI DO PUBLICZNEGO OBROTU
3.6.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i o
podatku dochodowym od osób prawnych, dywidenda lub inny dochód z udziału w zyskach osób prawnych
opodatkowane są w formie ryczałtowej podatkiem w wysokości 20% podstawy opodatkowania. Podatek może być
niższy, jeżeli dywidenda wypłacana jest osobie nie mającej dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli tak stanowi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między
Polską a krajem, w którym osoba ta ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych.
Podstawą opodatkowania jest wartość dywidendy wypłaconej Akcjonariuszowi przez Spółkę. Podatek pobierany jest
przez Spółkę, która jest płatnikiem tego podatku w imieniu Akcjonariusza, w dniu wypłacenia dywidendy
Akcjonariuszowi i odprowadzany jest na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Akcjonariusza (w
przypadku osób prawnych) lub siedziby płatnika (w przypadku osób fizycznych), w terminie do siódmego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. W przypadku, gdy dywidenda wypłacana jest osobom prawnym
mającym siedzibę za granicą lub osobom fizycznym nie mającym na terenie Polski miejsca zamieszkania lub pobytu,
wówczas podatek odprowadzany jest na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych.
Jeżeli podstawą opodatkowania nie jest wartość wyrażona w gotówce, to podstawą opodatkowania jest część, określonej
w uchwale o podziale zysku, wartości zysku do podziału przypadająca na danego Akcjonariusza.

3.6.1.1. Akcjonariusz będący osobą prawną
Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę podatku uiszczonego od
otrzymanych dywidend Spółki odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19 tejże ustawy.

3.6.1.2. Akcjonariusz będący osobą fizyczną
Na podstawie art. 30 ust. 1 p. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Akcjonariusz będący osobą
fizyczną, ustalając swoje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy,
nie łączy przychodów z otrzymanej dywidendy z przychodami z innych źródeł.

3.6.2. Opodatkowanie dochodów z obrotu akcjami i prawami do akcji
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody ze sprzedaży akcji dopuszczonych do
publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, podlegają



opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W myśl art. 19 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek
od tych dochodów wynosi: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. – 30% podstawy opodatkowania, zaś od 1
stycznia do 31 grudnia 2001 r. – 28% podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 p. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dnia 31 grudnia 2000 roku
zwolniono od podatku dochodowego od osób fizycznych dochody uzyskane ze sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu
publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym
pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych akcji jest
przedmiotem działalności gospodarczej.
Do dnia aktualizacji Prospektu brak jest jednoznacznego uregulowania kwestii opodatkowania dochodów ze sprzedaży
praw do akcji dopuszczonych do publicznego obrotu. Brak jest także jednoznacznego stanowiska Ministra Finansów w tej
sprawie. W przypadku uznania PDA za prawo pochodne w rozumieniu art. 3 ust. 3 Prawa o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, można stwierdzić, że do obrotu nimi mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr
156, poz. 1022) w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., zatem w tym okresie zaniechano poboru
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych ze sprzedaży PDA dopuszczonych do publicznego
obrotu. W przypadku uznania PDA za samoistny papier wartościowy, dochody osiągnięte z ich sprzedaży przez osoby
fizyczne, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi inwestorzy
powinni skontaktować się ze swoimi doradcami podatkowymi.
Niezależnie od charakteru prawnego PDA, dochód z ich zbycia osiągnięty przez osoby prawne łączony jest z innymi
dochodami podatnika i opodatkowany na zasadach ogólnych, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych.

3.6.3. Opłaty skarbowe
Sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu za pośrednictwem biur maklerskich jest zwolniona od opłaty
skarbowej.
Sprzedaż prywatna akcji, dokonywana bez pośrednictwa biur maklerskich, jest obciążona opłatą skarbową w wysokości
2% wartości transakcji (to jest wartości rynkowej zbywanych akcji), która ciąży solidarnie na kupującym i sprzedającym
(§ 58 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej).

3.6.4. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami
przez osoby zagraniczne
Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami przez osoby zagraniczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podlega zasadom określonym w punktach 3.6.1.- 3.6.2. pod warunkiem, że umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

3.7. UMOWY O SUBEMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ
Na dzień sporządzania Prospektu Emitent nie zawarł umów o subemisję usługową ani inwestycyjną. Zarząd Spółki został
upoważniony uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 września 1999 roku w
sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru przez
dotychczasowego akcjonariusza – Skarb Państwa, do zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, umowa o subemisję usługową lub
inwestycyjną może zostać zawarta nie później niż na dwa dni przed terminem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji Akcji
Serii B. Informacja o ewentualnym zawarciu takiej umowy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET”.

3.8. UMOWA OKREŚLONA W ART. 96 PRAWA O PUBLICZNYM
OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI
Spółka nie zamierza zawrzeć umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj.
umowy, na podstawie której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą papiery wartościowe w związku
z wyemitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.



3.9. ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI SERII B
3.9.1. Ogólne zasady dystrybucji Akcji Serii B

3.9.1.1. Ogólne zasady dystrybucji
Na podstawie niniejszego Prospektu w Publicznej Subskrypcji oferuje się 4 000 000 Akcji w dwóch transzach:
•      do 3 000 000 Akcji w Transzy Dużych Inwestorów,

•      do 1 000 000 Akcji w Transzy Małych Inwestorów.

Zarząd zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć pomiędzy Transzą Dużych Inwestorów i Transzą Małych
Inwestorów przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji. Informacja o powyższej zmianie zostanie podana do publicznej
wiadomości w drodze ogłoszeń prasowych w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET” niezwłocznie po podjęciu przez
Zarząd decyzji w tej sprawie, jednak nie później niż na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
Przesunięć między transzami Zarząd może dokonać także po zakończeniu zapisów, w procesie przydziału Akcji Serii B,
na warunkach opisanych w punkcie 3.9.4.9.

3.9.1.2. Cena emisyjna Akcji Serii B
W celu budowania książki popytu Zarząd w porozumieniu z Oferującym ustali przedział cenowy, w ramach którego
biorący udział w procesie budowania książki popytu na Akcje Serii B będą deklarowali cenę za jedną Akcję, którą będą
skłonni zapłacić. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na siedem dni przed
rozpoczęciem tego procesu w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET”.
Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie określona przez Zarząd w porozumieniu z Oferującym przy uwzględnieniu wyników
procesu budowy książki popytu (book-building) po jego zakończeniu i podana do publicznej wiadomości w drodze
ogłoszeń prasowych w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET”, nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem
Publicznej Subskrypcji, tj. najpóźniej 16 listopada 2000 r.
Cena Akcji ustalona w powyższy sposób będzie ceną emisyjną w Transzy Dużych Inwestorów oraz w Transzy Małych
Inwestorów, z tym, że cena dla Inwestorów w Transzy Małych Inwestorów będzie uwzględniać dyskonto w wysokości
6%.

3.9.2. Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii B i terminy Oferty
Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii B są inwestorzy krajowi i inwestorzy zagraniczni.

3.9.2.1. Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii B
Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii B w Transzy Dużych Inwestorów i w Transzy Małych Inwestorów są:
a)

•      osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce,

•      osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania za granicą,

•      jednostki organizacyjne osób wyżej wymienionych, nie posiadające osobowości prawnej, mające lub nie mające
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw,

b)

•      osoby prawne z siedzibą w Polsce,

•      osoby prawne z siedzibą za granicą,

•      jednostki organizacyjne osób wyżej wymienionych, nie posiadające osobowości prawnej, mające lub nie mające
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw.

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych
zarządzanych przez to towarzystwo funduszy powierniczych, stanowią w rozumieniu Prospektu zlecenia osobnych
inwestorów.



Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych
zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zlecenia osobnych
inwestorów.
Inwestorzy zagraniczni pragnący objąć Akcje Serii B w ramach Publicznej Subskrypcji powinni uprzednio zapoznać się z
odpowiednimi przepisami kraju zamieszkania lub siedziby.
Zwraca się uwagę inwestorów zagranicznych na fakt, że zgodnie z Prawem o publicznym obrocie papierami
wartościowymi prawa z akcji dopuszczonych do publicznego obrotu powstają z chwilą zapisania papierów
wartościowych po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego
rachunku.

3.9.2.2. Terminy Oferty Publicznej

6 listopada – 10 listopada
2000 r.

Proces budowania „książki popytu”

20 listopada 2000 r. Otwarcie Publicznej Subskrypcji
20 listopada – 24 listopada
2000 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B w Transzy Dużych Inwestorów i w Transzy
Małych Inwestorów

30 listopada 2000 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji
do 5 grudnia 2000 r. Przydział Akcji

3.9.3. Proces budowania książki popytu na Akcje Serii B (book-building)
Przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji, w dniach od 6 do 10 listopada 2000 roku, wśród Dużych Inwestorów
zainteresowanych złożeniem zapisów przeprowadzone zostaną badania popytu na Akcje Serii B. W ramach badań
Inwestorzy określą w Deklaracjach zainteresowania nabyciem Akcji, na jaką liczbę Akcji zamierzają złożyć zapis i po
jakiej cenie są gotowi je objąć. Przedział cenowy dla potrzeb budowania książki popytu zostanie ustalony przez Zarząd
Spółki w porozumieniu z Oferującym i ogłoszony najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem tego procesu w dzienniku
Gazeta Giełdy „PARKIET”.
Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Serii B składana jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i POK
przyjmującego Deklarację, na formularzu według załącznika zamieszczonego w punkcie 10.5 Prospektu, w jednym z
Punktów Obsługi Klienta wymienionych w załączniku zamieszczonym w punkcie 10.6 Prospektu.
Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji zawiera:
•      imię i nazwisko (firmę),

•      adres zamieszkania (siedzibę),

•      adres do korespondencji (tel/fax),

•      nr dowodu osobistego lub paszportu oraz PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),

•      deklarowaną cenę za jedną Akcję Serii B, w ramach przedziału cenowego,

•      liczbę deklarowanych do objęcia Akcji Serii B, w przedziale od 10 000 do 3 000 000 Akcji Serii B,

•      wartość zamówionych Akcji Serii B,

•      datę i podpis Inwestora,

•      datę i podpis osoby przyjmującej Deklarację.

W trakcie trwania procesu budowania książki popytu Inwestor ma prawo do zmiany złożonej Deklaracji. W takim
przypadku Deklaracja złożona później uchyla Deklaracje złożone wcześniej.
Złożone Deklaracje będą podstawą zbudowania książki popytu na Akcje Serii B, która będzie wykorzystana przy
ustaleniu ceny emisyjnej oraz przy przydziale Akcji. Na podstawie złożonych Deklaracji Zarząd skieruje do wybranych
Inwestorów, którzy brali udział w procesie badania popytu na Akcje Serii B, Zaproszenia do złożenia zapisu. Zaproszenia
do złożenia zapisu będą kierowane przez Zarząd w pierwszej kolejności do Inwestorów, którzy zapewnią maksymalizację
wpływów z emisji Akcji i zadeklarowali cenę równą lub wyższą od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej i/lub zapewnią,
zdaniem Zarządu, stabilny rozwój Spółki i/ lub którzy nabyli Akcje Serii A w Pierwszej Ofercie Publicznej. Zaproszenia



mogą opiewać na liczbę Akcji mniejszą lub równą liczbie wskazanej przez Inwestora w Deklaracji. Złożenie przez
Inwestora zapisu na Akcje Serii B zgodnie z otrzymanym Zaproszeniem będzie obligowało Zarząd Spółki do przydzielenia
mu liczby Akcji zgodnej z wystosowanym Zaproszeniem.
Złożenie Deklaracji nie jest zapisem na Akcje w rozumieniu Prospektu, będzie ono jednak stanowić zobowiązanie
Inwestora do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii B po ustalonej cenie emisyjnej, na liczbę Akcji nie mniejszą niż
wskazana w Zaproszeniu. Niezłożenie przez Inwestora ważnego i prawidłowego zapisu powodować będzie
odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora wobec Emitenta. Inwestor nie jest zobowiązany do złożenia zapisu na
Akcje Serii B w przypadku, gdy nie zostało do niego skierowane Zaproszenie.
Książka popytu na Akcje Serii B oferowana w Transzy Dużych Inwestorów nie zostanie podana do publicznej
wiadomości.

3.9.4. Zapisy na Akcje Serii B

3.9.4.1. Informacje ogólne
Publiczna Subskrypcja zostanie przeprowadzona w drodze składania przez Inwestorów zapisów na Akcje Serii B, po
cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki po zakończeniu procesu budowania książki popytu i ogłoszonej publicznie
najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w ogólnopolskim dzienniku Gazeta Giełdy
„PARKIET”.
W przypadku niesubskrybowania wszystkich oferowanych Akcji Serii B w czasie przyjmowania zapisów, Zarząd będzie
miał prawo do zaoferowania niesubskrybowanych Akcji Serii B podmiotowi lub podmiotom pełniącym rolę subemitenta
lub subemitentów inwestycyjnych, o ile zgodnie z art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi (Dz U. nr 118 poz. 754 z późn. zm.) najpóźniej na dwa dni przed dniem rozpoczęcia
subskrypcji zostaną zawarte stosowne umowy.
Zapisy subemitentów inwestycyjnych na Akcje Serii B zostaną złożone po dniu zakończenia przyjmowania zapisów w
Transzy Małych Inwestorów i w Transzy Dużych Inwestorów, najpóźniej w dniu zamknięcia subskrypcji, zgodnie z
zasadami opisanymi w punktach 3.9.4.5.-3.9.4.8.

3.9.4.2. Terminy Publicznej Subskrypcji i przyjmowania zapisów na Akcje Serii B
Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji Serii B nastąpi w dniu 20 listopada 2000 r., natomiast jej zamknięcie w dniu 30
listopada 2000 r.
Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 20 listopada 2000 r. i zakończy 24 listopada 2000 r.
Zarząd ma prawo do zmiany powyższych terminów. W przypadku zmiany stosowne ogłoszenie zostanie opublikowane
nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem lub zakończeniem biegu ww. terminów w dzienniku Gazeta Giełdy
„PARKIET”.
Jeżeli nie wszystkie zaoferowane Akcje Serii B zostaną objęte zapisami w okresie przyjmowania zapisów, Emitent będzie
mógł zaoferować niesubskrybowane Akcje Serii B tylko subemitentom, o ile zostaną zawarte stosowne umowy.
Inwestorzy mogą składać zapisy w jednej lub obydwu transzach, z zachowaniem obowiązujących w nich zasad.

3.9.4.3. Liczba Akcji Serii B, na jaką można złożyć zapisy
Transza Dużych Inwestorów
1.    W ramach Transzy Dużych Inwestorów można składać zapisy na minimum 10 000 i nie więcej niż 3 000 000 Akcji

Serii B. Zapis opiewający na mniejszą liczbę niż 10 000 Akcji Serii B będzie uznany za nieważny. Inwestor może
złożyć więcej niż jeden zapis, jednakże suma Akcji Serii B w zapisach nie może przekroczyć liczby Akcji
oferowanych w ramach tej transzy.

2.    W przypadku, gdy zapis lub zapisy Inwestora opiewają na większą liczbę Akcji niż oferowane w ramach tej transzy,
zapisy te będą mogły być uwzględnione jedynie wówczas, gdy nie wszystkie akcje zostały subskrybowane w ramach
tej Transzy oraz gdy w Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na mniejszą liczbę Akcji niż oferowane w
ramach tej transzy i Zarząd podejmie decyzję o przesunięciu niesubskrybowanej liczby Akcji z Transzy Małych
Inwestorów do Transzy Dużych Inwestorów.

Transza Małych Inwestorów
W ramach Transzy Małych Inwestorów można składać zapisy na minimalnie 10 i nie więcej niż 8 000 Akcji Serii B. Zapis



złożony na liczbę mniejszą niż 10 Akcji Serii B będzie uznany za nieważny. Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis,
jednakże suma Akcji Serii B, na jaką złożono zapisy, nie może przekroczyć liczby 8 000 Akcji. Zapis lub zapisy
opiewające na wyższą liczbę Akcji Serii B będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Serii B, którą można
nabyć w tej transzy.

3.9.4.4. Miejsce przyjmowania zapisów na Akcje Serii B
Zapisy na Akcje Serii B w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w POK Domu Maklerskiego BZ Spółka
Akcyjna, ujętych w wykazie POK przyjmujących zapisy na Akcje Serii B, wymienionych w punkcie 10.6 Prospektu.
Zapisy na Akcje Serii B w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w POK ujętych w wykazie POK
przyjmujących zapisy na Akcje Serii B, zawartym w punkcie 10.6. Prospektu.

3.9.4.5. Procedura składania zapisów na Akcje Serii B
Zapis na Akcje Serii B jest dokonywany w formie pisemnej i zawiera następujące informacje:
•       n a z w i s k o  i  i m i ę  l u b  n a z w ę  ( f i r m ę )  w  p r z y p a d k u  o s ó b  p r a w n y c h ,  d l a  t o w a r z y s t w  f u n d u s z y

powierniczych/inwestycyjnych także nazwę funduszu, na rzecz którego dokonany jest zapis,

•      adres zamieszkania (osoby fizycznej) lub siedzibę (osoby prawnej), adres do korespondencji (wskazane podanie
numeru telefonu),

•      numer dowodu osobistego (bądź paszportu), numer statystyczny PESEL (krajowe osoby fizyczne) lub numer
paszportu (zagraniczne osoby fizyczne),

•      numer statystyczny REGON (krajowe osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
utworzone zgodnie z ustawodawstwem polskim) lub numer właściwego rejestru (zagraniczne osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z ustawodawstwem państw obcych),

•      liczbę Akcji Serii B objętych zapisem,

•      wysokość dokonanej wpłaty na Akcje,

•      określenie sposobu i formy zwrotu nadpłaty w przypadku, gdyby zamówienie nie zostało zrealizowane lub w
przypadku niedojścia emisji do skutku; zwrot nastąpi poprzez uznanie rachunku wskazanego w treści zapisu na
Akcje Serii B lub w gotówce w POK, który przyjął zapis na Akcje Serii B,

•      określenie statusu dewizowego (rezydent/nierezydent).

Zapis zawiera oświadczenie Inwestora, iż zapoznał się z treścią Prospektu, zaakceptował warunki Publicznej Subskrypcji
Akcji Serii B oraz że zna treść Statutu Spółki i wyraża zgodę na jego brzmienie. Na dokumencie zapisu podpisuje się
Subskrybent oraz pracownik POK przyjmujący zapis.
Zapis sporządzany jest w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Inwestor. W POK pozostają dwa egzemplarze
zapisu, z których jeden jest przekazywany Emitentowi.
Zapis na Akcje Serii B jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Dokumenty, które Inwestor musi okazać lub pozostawić w POK, dokonując zapisu na Akcje Serii B
•      Inwestor krajowy bądź zagraniczny będący osobą fizyczną okazuje w POK dowód osobisty lub paszport;

•      Inwestor krajowy będący osobą prawną oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone
zgodnie z ustawodawstwem polskim, przedstawiają w POK wyciąg z właściwego rejestru (z którego wynikać będzie
sposób reprezentacji osoby prawnej), zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON; kopia dokumentów
pozostaje w POK;

•      Inwestor zagraniczny będący osobą prawną oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
utworzone zgodnie z ustawodawstwem państw obcych przedstawiają wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony
przez polską placówkę dyplomatyczną, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; kopie dokumentów pozostają
w POK.

Potwierdzenie dokumentów przez polską placówkę dyplomatyczną nie jest konieczne, jeżeli osoba prawna ma swoją
siedzibę w państwie będącym stroną podpisanej z Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, dotyczącej obrotu
prawnego z zagranicą i zawierającej wyłączenie od wymogu legalizacji dokumentów.



Inwestorzy, będący nierezydentami w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U.
Nr 160, 1998 r. poz. 1063) w przypadku wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 5 000 EURO,
zobowiązani są do przedłożenia pisemnego zgłoszenia przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków
płatniczych. Kopia dokumentów pozostaje w POK.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3.9.4.6. Składanie zapisu na Akcje Serii B przez pełnomocnika
Zapis może być dokonany przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić
pisemne pełnomocnictwo do dokonania zapisu oraz następujące dane:
osoby krajowe:

•      imię, nazwisko,

•      adres zamieszkania,

•      numer dowodu osobistego bądź numer paszportu,

•      PESEL,

osoby zagraniczne:

•      imię, nazwisko,

•      adres zamieszkania,

•      numer paszportu i kraj wystawcy paszportu

oraz analogiczne jak w punkcie 3.9.4.5 informacje o Inwestorze (mocodawcy).

Pełnomocnik poświadcza w imieniu Inwestora, jako pełnoprawnego Subskrybenta, odbiór jednego egzemplarza formularza
zapisu oraz – w przypadku złożenia Dyspozycji deponowania Akcji, o której mowa w punkcie 3.9.4.7. – kopię tej
Dyspozycji.
Nie ogranicza się liczby posiadanych pełnomocnictw bądź ilości pełnomocników.
Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostaje w POK przyjmującym zapis na Akcje.
Dokumenty, które pełnomocnik powinien okazać lub pozostawić w POK
Osoba fizyczna będąca pełnomocnikiem powinna okazać dowód osobisty lub paszport.
W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, należy
pozostawić w POK oryginał lub kopię wypisu z właściwego rejestru. W stosunku do osób krajowych wymagane jest także
zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON.
Dla osób zagranicznych wypis z właściwego rejestru powinien być potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną.
Potwierdzenie to nie jest konieczne, jeżeli osoba prawna ma swoją siedzibę w państwie, będącym stroną podpisanej z
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, dotyczącej obrotu prawnego z zagranicą i zawierającej wyłączenie
wymogu legalizacji dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Do odbioru Potwierdzenia nabycia Akcji lub nadpłaty pieniężnej wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnie
uwierzytelnionym podpisem mocodawcy lub potwierdzone przez pracownika POK, w którym jest składany zapis.
Zwraca się uwagę na obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w związku z wystawieniem pełnomocnictwa zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. nr 82, poz. 381).

3.9.4.7. Zasady składania Dyspozycji deponowania Akcji Serii B
W momencie składania zapisu na Akcje Serii B, Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną Dyspozycję
deponowania Akcji, która umożliwia zapisanie na jego rachunku wszystkich przydzielonych mu przez Zarząd Spółki
Akcji Serii B bez konieczności odbierania Potwierdzenia nabycia Akcji Serii B w POK, w którym złożył zapis, a następnie
przedstawienia tego dokumentu do potwierdzenia w biurze maklerskim, prowadzącym jego rachunek papierów
wartościowych.
Dyspozycja deponowania Akcji składana jest w czterech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i POK oraz dwie dla
Sponsora emisji.
Formularz Dyspozycji deponowania Akcji zawiera:



1)    dane o Inwestorze:

•       nazwisko i  imię  ( imiona)  lub f i rmę w przypadku osób prawnych,  d la  towarzystw funduszy
powierniczych/inwestycyjnych także nazwę funduszu, na rzecz którego dokonany jest zapis,

•      adres (siedziba),

•      numer dowodu osobistego bądź paszportu, numer statystyczny PESEL (krajowe osoby fizyczne) lub numer
paszportu (zagraniczne osoby fizyczne),

•      numer statystyczny REGON (krajowe osoby prawne), numer właściwego rejestru,

•      numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej utworzone zgodnie z ustawodawstwem polskim) lub numer właściwego rejestru (zagraniczne
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z
ustawodawstwem państw obcych);

2)    dane o pełnomocniku składającym dyspozycję: analogicznie jak w punkcie 1 (dane o Inwestorze);

3)    liczbę subskrybowanych Akcji Serii B;

4)    oświadczenie o treści:

       „Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr................. prowadzonym przez (nazwa domu
maklerskiego)......................... na rzecz (nazwisko/firma właściciela rachunku)................. wszystkich przydzielonych
mi Akcji Serii B Spółki na okaziciela.”;

5)    zobowiązanie o treści:

       „Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie Punktu Obsługi Klienta, w którym dokonałem(am)
zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących numeru ww. rachunku papierów wartościowych lub podmiotu
prowadzącego rachunek.”;

6)    numer zapisu na Akcje Serii B;

7)    datę oraz podpisy: składającego dyspozycję i pracownika POK, przyjmującego Dyspozycję.

Złożenie dyspozycji deponowania Akcji jest tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji (PDA).
Nie ma obowiązku składania Dyspozycji deponowania Akcji, jednakże złożenie dyspozycji jest konieczne w przypadku,
gdy Inwestor chce mieć możliwość obrotu PDA, zanim będą notowane Akcje Serii B.
W razie składania zapisu i Dyspozycji deponowania Akcji przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być
zawarte wyraźne umocowanie do takiej czynności.
Wszelkie konsekwencje wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych ponosi osoba składająca Dyspozycję. Na
dowód złożenia Dyspozycji Inwestor otrzyma jeden jej egzemplarz, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego
zapis.
Dyspozycja deponowania może dotyczyć deponowania Akcji jedynie na rachunku inwestora.

3.9.4.8. Wpłaty na Akcje Serii B
Zapis na Akcje Serii B musi być w pełni opłacony w chwili jego składania. Pełna wpłata na Akcje stanowi iloczyn liczby
subskrybowanych Akcji i ceny emisyjnej, a w Transzy Małych Inwestorów iloczyn liczby subskrybowanych Akcji i ceny
emisyjnej pomniejszonej o dyskonto w wysokości 6%.
Niedokonanie pełnej wpłaty w terminie przewidzianym w Prospekcie wywołuje skutek prawny w postaci nieważności
zapisu.
Inwestorzy mogą dokonywać wpłat w złotych polskich w następujących formach:
•      gotówką w POK, w którym dokonywany jest zapis,

•      przelewem na rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis,

•      powyższymi formami łącznie.

W przypadku wpłat w formie przelewu należy umieścić adnotację o następującej treści: „Wpłata na Akcje Serii B Spółki



KOGENERACJA SA” oraz dane Inwestora, tzn. imię i nazwisko (firmę) oraz dokładny adres (siedzibę i dokładny adres).
Zapis na Akcje Serii B jest ważny pod warunkiem wpływu środków na rachunek jednostki, w której ma być dokonany
zapis, najpóźniej do momentu złożenia zapisu.
Inwestorzy zagraniczni mogą dokonywać wpłat wyłącznie w walucie polskiej.
Inwestorzy będący nierezydentami w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U.
Nr 160, 1998 r. poz. 1063) w przypadku wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 5 000 EURO,
zobowiązani są do przedłożenia pisemnego zgłoszenia przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków
płatniczych.
Dane osób dokonujących wpłat gotówkowych, których wysokość przekracza 10 000 EURO, zgodnie z Uchwałą Nr 4/98
Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy NBP Nr 18/98) podlegają wpisowi do
ewidencji, a informacje o tym są przechowywane przez 5 lat.
Zgodnie z Uchwałą nr 396 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie stanowiska Komisji co
do zasad postępowania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, w przypadku zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem
(Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych nr 6 z 1995 r.), domy maklerskie będą rejestrować i prowadzić
rejestr każdej jednorazowej wpłaty lub polecenia przelewu powyżej 20 000 zł, jak również mniejszych wpłat lub poleceń
przelewu następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu i przekraczających w sumie kwotę 20 000 zł, oraz dodatkowo
każdej innej wpłaty lub polecenia przelewu, które będą dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą mieć na
celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.
Rejestr wpłat gotówkowych ponad 20 000 zł, o których mowa wyżej, będzie zawierał również dane, o których mowa w
art. 106 ust. 4 Prawa bankowego.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa bankowego,
bank przyjmujący wpłatę na Akcje złoży stosowne zawiadomienie do Prokuratury. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Prawa
bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze
obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 i 3 Prawa bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa
w art. 106 ust. 1 Prawa bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych,
odpowiedzialność za szkodę wynikłą z wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.

3.9.4.9. Przydział Akcji Serii B
Przydział Akcji Serii B zostanie dokonany przez Zarząd Spółki do dnia 5 grudnia 2000 r. w oparciu o prawidłowo przyjęte
zapisy, po stwierdzeniu, że zostało objętych zapisami i należycie opłaconych co najmniej 400 000 Akcji Serii B.
Jeżeli zostanie subskrybowanych od 400 000 do 4 000 000 Akcji Serii B, Subskrybentom zostanie przyznana liczba Akcji
Serii B równa liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Jeżeli zostanie subskrybowanych więcej niż 4 000 000 Akcji,
przydział nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Przydział Akcji Serii B w Transzy Dużych Inwestorów
Przydział Akcji Serii B w Transzy Dużych Inwestorów nastąpi według następujących kryteriów i zasad:
1.    W pierwszej kolejności Akcje Serii B będą przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na

otrzymane Zaproszenie na liczbę Akcji Serii B wskazaną w Zaproszeniu. Inwestorowi biorącemu udział w procesie
badania popytu na Akcje, do którego po przeprowadzeniu procesu budowania książki popytu skierowano imienne
Zaproszenie do objęcia Akcji Serii B w ilości wynikającej z Zaproszenia i który złożył zapis na liczbę Akcji nie
większą niż wskazaną w imiennym Zaproszeniu, zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką opiewa zapis.

       W przypadku złożenia zapisu opiewającego na większą liczbę Akcji Serii B niż wynika to z Zaproszenia, część
zapisu opiewająca na większą ilość Akcji Serii B niż wskazana w Zaproszeniu będzie traktowana jak zapis złożony
przez Inwestora, do którego nie skierowano Zaproszenia.

2.    Jeśli liczba Akcji przeznaczona do objęcia w Transzy Dużych Inwestorów nie zostanie w całości przydzielona
Inwestorom, o których mowa w pkt. 1, to pozostałym Inwestorom Akcje zostaną przydzielone według
następujących zasad:

•      jeżeli liczba Akcji, która zostanie subskrybowana przez Inwestorów nie spełniających warunków wymienionych
w pkt. 1, będzie mniejsza lub równa liczbie Akcji, która pozostała po dokonaniu przydziału Akcji Inwestorom
spełniającym warunki wymienione w pkt. 1, to Inwestorom nie spełniającym tych warunków Akcje będą



przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami;

•      jeżeli liczba Akcji, która zostanie subskrybowana przez Inwestorów nie spełniających warunków, o których
mowa w pkt. 1, będzie większa od liczby Akcji, która pozostała po dokonaniu przydziału Akcji Inwestorom
spełniającym te warunki, to Inwestorom nie spełniającym tych warunków Akcje zostaną przydzielone w oparciu
o zasadę proporcjonalnej redukcji złożonych zapisów na Akcje; ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane;
Akcje pozostałe w wyniku zaokrąglenia w dół do wartości całkowitej zostaną przydzielone Subskrybentom,
którzy dokonali zapisu na największą liczbę Akcji; w przypadku zapisu na równą liczbę Akcji o przydziale
zadecyduje losowanie.

Jeśli liczba Akcji Serii B subskrybowanych w Transzy Dużych Inwestorów będzie większa niż liczba Akcji oferowanych
w tej transzy, a w Transzy Małych Inwestorów suma zapisów będzie mniejsza niż liczba Akcji oferowanych w tej
transzy, to Zarząd będzie miał prawo do przesunięcia Akcji niesubskrybowanych w Transzy Małych Inwestorów do
Transzy Dużych Inwestorów.
Przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów
W przypadku, gdy w Transzy Małych Inwestorów liczba subskrybowanych Akcji będzie mniejsza lub równa liczbie
Akcji oferowanych w tej transzy, Akcje będą przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Jeśli liczba Akcji
subskrybowanych będzie większa niż ilość Akcji oferowanych, Subskrybenci otrzymają Akcje w liczbie ustalonej poprzez
proporcjonalną redukcję wszystkich zapisów w tej transzy. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje Serii B
nie przydzielone w ten sposób zostaną przyznane po jednej, kolejno Subskrybentom, którzy dokonali zapisów na
największą liczbę Akcji. W przypadku zapisów na równą liczbę Akcji o przydziale zadecyduje losowanie.
Jeśli liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Małych Inwestorów będzie większa niż liczba Akcji oferowanych w tej
transzy, a w Transzy Dużych Inwestorów suma zapisów będzie mniejsza niż liczba Akcji oferowanych w tej transzy, to
Zarząd będzie miał prawo do przesunięcia Akcji niesubskrybowanych w Transzy Dużych Inwestorów do Transzy
Małych Inwestorów.
Przydział Akcji subemitentom
W przypadku złożenia zapisu przez subemitenta lub subemitentów Zarząd przydzieli Akcje w ilości wynikającej z
zapisów.

3.9.4.10. Rozliczenia wpłat na Akcje
Wpłaty na Akcje są nieoprocentowane. W przypadku redukcji zapisów zwroty należnych Inwestorom kwot rozpoczną
się nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od daty dokonania przydziału Akcji, w sposób zadeklarowany przez
Inwestora przy zapisie. Terminowe rozpoczęcie zwrotu powyższych kwot będzie następowało, bez jakichkolwiek
odsetek i odszkodowań, zgodnie z dyspozycją Inwestora.

3.9.4.11. Rejestracja podwyższenia kapitału i dojście emisji do skutku
Po stwierdzeniu, iż co najmniej 400 000 Akcji Serii B zostało prawidłowo subskrybowanych i opłaconych oraz po
dokonaniu przydziału Akcji, Zarząd Spółki złoży niezwłocznie wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o podniesieniu kapitału akcyjnego, a następnie złoży wniosek o
rejestrację podwyższenia kapitału akcyjnego we właściwym Sądzie Rejestrowym.
Emisja dojdzie do skutku po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki. Po
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego i złożeniu dokumentów dotyczących rejestracji emisji Akcji Serii B w
KDPW, w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania rozpocznie się wydawanie Potwierdzeń nabycia Akcji. Potwierdzenia
nabycia Akcji należy odbierać w miejscu złożenia zapisu.
W przypadku złożenia przez Inwestora Dyspozycji deponowania Akcji, zaksięgowanie przydzielonych Inwestorowi
Akcji na wskazanym przez niego rachunku papierów wartościowych nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia
zarejestrowania emisji przez KDPW. Informacja o zaksięgowaniu Akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora
zostanie przekazana Inwestorowi przez biuro maklerskie prowadzące jego rachunek papierów wartościowych zgodnie z
zasadami informowania klientów, przyjętymi przez biuro maklerskie.
W przypadku złożenia przez inwestora Dyspozycji deponowania Akcji nie otrzyma on Potwierdzenia nabycia Akcji.

3.9.4.12. Skutki prawne niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na Akcje Serii B
Skutkiem prawnym niedokonania pełnej wpłaty na Akcje w terminie określonym w Prospekcie jest nieważność zapisu.



Skutkiem prawnym niedokonania pełnej wpłaty na Akcje w oznaczonym terminie przez Inwestora, który brał udział w
budowaniu książki popytu i do którego zostało skierowane Zaproszenie, będzie obok nieważności zapisu także
odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Emitenta.

3.9.4.13. Termin związania dokonanym zapisem
Inwestor przestaje być związany zapisem na Akcje, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia Publicznej
Subskrypcji podwyższenie kapitału w wyniku emisji Akcji Serii B nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania, bądź gdy
postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stanie się prawomocne, albo jeżeli zostanie ogłoszone niedojście emisji do
skutku.

3.9.4.14. Ogłoszenie o niedojściu emisji do skutku oraz sposób i termin zwrotu
wpłaconych kwot
Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego (art. 322 § 2, art. 336) emisja nie dojdzie do skutku, jeżeli:
•      w określonym w Prospekcie terminie minimalna ilość oferowanych Akcji Serii B nie zostanie subskrybowana i

należycie opłacona,

•      w terminie trzech miesięcy od dnia zamknięcia Publicznej Subskrypcji podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze
emisji Akcji Serii B nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania,

•      postanowienie Sądu Rejestrowego, odmawiające zarejestrowania, stanie się prawomocne.

O niedojściu emisji do skutku Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić Inwestorów w terminie nie dłuższym niż dwa
tygodnie od dnia zamknięcia Publicznej Subskrypcji w przypadku niesubskrybowania co najmniej 400 000 Akcji lub w
terminie 7 dni od zaistnienia innych wskazanych wyżej przyczyn niedojścia emisji do skutku, w drodze jednorazowego
ogłoszenia w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET”. Rozpoczęcie zwrotu wpłaconych kwot na Akcje Serii B nastąpi w
ciągu 14 dni od daty ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. Wpłacone kwoty będą zwracane gotówką w POK, w którym
składany był zapis lub przelewem na rachunek podany przez Inwestora w chwili dokonywania zapisu.
Terminowe rozpoczęcie zwrotu środków odbywać się będzie bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

3.9.4.15. Ogłoszenie o dojściu emisji Akcji Serii B do skutku
Zawiadomienie o dojściu emisji do skutku wynikłym z subskrybowania co najmniej 400 000 Akcji zostanie opublikowane
w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zamknięcia Publicznej Subskrypcji, w drodze jednorazowego ogłoszenia
w dzienniku Gazeta Giełdy „PARKIET”.

3.10. ZAMIARY SPÓŁKI DOTYCZĄCE WTÓRNEGO OBROTU
AKCJAMI SERII B
Emitent dołoży starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii B na rachunkach w KDPW zostały zapisane
Prawa do Akcji (PDA) w liczbie od 400 000 do 4 000 000, odpowiadającej liczbie subskrybowanych i przydzielonych
Akcji Serii B.
PDA są zbywalnymi prawami majątkowymi, mającymi charakter papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 Prawa o
publicznym obrocie papierami wartościowymi. Wykonanie PDA polega na zapisaniu na rachunku Inwestora liczby Akcji
odpowiadającej liczbie posiadanych przez niego PDA. Za każde PDA zapisana zostanie jedna Akcja. Z chwilą tego zapisu
nastąpi wygaśnięcie PDA.
PDA zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów, którzy złożyli Dyspozycje deponowania Akcji, a w przypadku Praw
do Akcji pozostałych Inwestorów – na rachunku Sponsora emisji.
PDA będą przedmiotem obrotu na GPW najwcześniej od dnia następującego po dniu ich zapisania na rachunkach
Inwestorów.
Po zarejestrowaniu emisji w sądzie rejestrowym, co przewidywane jest nie później niż w lutym 2001 r. i po
zarejestrowaniu przez KDPW Akcji Serii B, Emitent wystąpi z wnioskiem do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie SA o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Rozpoczęcie notowań
planowane jest najpóźniej na dzień 28 lutego 2001 roku.
W przypadku niedojścia emisji do skutku z powodu odmowy rejestracji podwyższenia kapitału po otrzymaniu
prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego, Emitent wystąpi o zakończenie notowań PDA na GPW w dniu



następnym po podaniu do publicznej wiadomości tej informacji. Zwrot wpłat na Akcje dokonany zostanie na rzecz
Inwestorów, którzy w ostatnim dniu notowań PDA mieli je zapisane na rachunkach papierów wartościowych. Zwracane
kwoty odpowiadać będą iloczynowi liczby posiadanych PDA oraz ceny emisyjnej, po jakiej Akcje Serii B były
obejmowane w Transzy Dużych Inwestorów i zostaną przekazane na rachunki Inwestorów w terminie określonym w
punkcie 3.9.4.14. za pośrednictwem KDPW. W przypadku inwestorów, którzy będą mieli zaksięgowane PDA na
rachunkach papierów wartościowych w rejestrze Sponsora emisji, zwrot środków nastąpi w sposób opisany w punkcie
3.9.4.14. 



Rozdział 4 DANE O EMITENCIE
4.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA

Firma:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna
Spółka może dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa używać nazw:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA,
KOGENERACJA SA

Forma prawna: Spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Wrocław
Adres: 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24
Telefon: (071) 32 38 111
Fax: (071) 32 93 521
e-mail: kogeneracja@kogeneracja.com.pl
Internet: www.kogeneracja.com.pl
Statystyczny numer identyfikacji REGON: 931020068
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-000-00-32

4.2. SĄD REJESTROWY EMITENTA
Spółka została wpisana w dziale B pod numerem RHB 2498 do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, na podstawie prawomocnego postanowienia tego Sądu
z dnia 8 października 1991 r. (sygn. akt. Rp 1792/91).

4.3. KAPITAŁY WŁASNE EMITENTA ORAZ ZASADY ICH
TWORZENIA
Na kapitał własny Spółki składają się następujące kapitały wymienione w § 28 ust. 1 Statutu:
•      kapitał akcyjny,

•      kapitał zapasowy,

•      kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

•      pozostałe kapitały rezerwowe.

Na podstawie § 28 ust. 2 i 3 Statutu Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i
fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa
oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
Zgodnie z § 30 ust. 1 i 3 Statutu Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na pozostałe kapitały i fundusze lub
inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz na dywidendę.
Tabela 4.1 przedstawia wysokość poszczególnych kapitałów własnych Spółki na 31 grudnia 1997 r., 31 grudnia 1998 r. i
31 grudnia 1999 r. zgodnie z danymi finansowymi zamieszczonymi w rozdziale 8 Prospektu. Dane na 30 czerwca 2000 r.
pochodzą z informacji finansowych zamieszczonych w rozdziale 9 Prospektu.

Tabela 4.1. Kapitał własny Spółki (w tys. zł)

L.p. Pozycja 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 30.06.2000 
1. Kapitał akcyjny 54 500 54 500 54 500 54 500 
2. Kapitał zapasowy 90 181 92 737 35 658 35 757 
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3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny 

342 397 342 285 340 564 340 465 

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 006 5 471 10 064 12 619 

5. Niepodzielony zysk lub nierozliczona
strata z lat ubiegłych 

-52 242 -68 776 -520 – 

6. Wynik finansowy netto roku
obrotowego 

-8 694 15 569 9 964 9 440 

7. Razem kapitał własny 430 148 441 786 450 230 452 781 
Źródło: dane finansowe Spółki za lata 1996-1999 zamieszczone w rozdziale 8 Prospektu i dane finansowe Spółki za I półrocze
2000 r. zamieszczone w rozdziale 9 Prospektu. 

4.3.1. Kapitał akcyjny
Kapitał Akcyjny Spółki wynosi 54 500 tys. zł.
Kapitał akcyjny w obecnej wysokości został określony w akcie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę
akcyjną z dnia 28 sierpnia 1991 roku i stanowił część kapitałów własnych Spółki, utworzonych przez fundusz
założycielski i fundusz przedsiębiorstwa. Podwyższenia kapitału akcyjnego dokonuje się na podstawie uchwał Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 432 Kodeksu handlowego Spółka może podwyższyć kapitał w drodze
emisji nowych akcji, które mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub aporty. Podwyższenie kapitału akcyjnego może
nastąpić tylko w drodze zmiany Statutu Spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału może zostać podjęta większością
trzech czwartych głosów oddanych. W myśl art. 84 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
KOGENERACJA SA jest obowiązana wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną emisję akcji. Nowa emisja może
być dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału akcyjnego. W przypadku podjęcia przez
Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji, Walne Zgromadzenie
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Uchwała taka może być podjęta w
interesie Spółki i wymaga większości przynajmniej czterech piątych głosów oddanych.
W dniu 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie
podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych Akcji Serii B z wyłączeniem prawa poboru przez
dotychczasowego akcjonariusza – Skarb Państwa. Zgodnie z treścią uchwały kapitał akcyjny Spółki został podwyższony
o kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł i nie większą niż 20 000 000 zł. Zarząd Spółki został upoważniony do określenia
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, z tym że termin otwarcia subskrypcji mógł zostać ustalony nie wcześniej niż
na dzień 30 marca 2000 roku i nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2000 roku. Ostateczna suma podwyższenia
kapitału akcyjnego zostanie ustalona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie nie dłuższym niż
60 dni od daty zamknięcia Publicznej Subskrypcji Akcji Serii B.

4.3.2. Kapitał zapasowy
W akcie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa kapitał zapasowy został
ustalony na poziomie stanowiącym różnicę pomiędzy sumą funduszy: założycielskiego i przedsiębiorstwa a kapitałem
akcyjnym. Był on powiększany w drodze przekazywania uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy osiąganych
przez Spółkę zysków na kapitał zapasowy.
W dniu 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie
pokrycia nierozliczonej straty netto z lat ubiegłych, która została zmieniona Uchwałą nr 3 z dnia 28 stycznia 2000 r.,
określającą następującą treść Uchwały nr 3 z 13 września 1999 r.:

„§ 1. Ustala się pokrycie nierozliczonej straty netto z lat ubiegłych w kwocie 58 800 256,57 zł (słownie: pięćdziesiąt
osiem milionów osiemset tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) powstałej na
skutek zmiany metod naliczania amortyzacji z podatkowej na rachunkową, za okres 1.01.1995 – 31.12.1998, z
kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Na dzień 30 czerwca 2000 roku kapitał zapasowy Spółki wynosi 35 757 tys. zł.
Kapitał zapasowy na podstawie art. 427 ? 1 Kodeksu handlowego tworzy się na pokrycie strat bilansowych i przelewa do
niego przynajmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału



akcyjnego.

4.3.3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Spółka utworzyła kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, o którego wysokości i przeznaczeniu rozstrzygają przepisy
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Na dzień 30 czerwca 2000 roku stan kapitału rezerwowego
wynikający z aktualizacji wyceny wynosi 340 465 tys. zł.

4.3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe
Decyzje o przeznaczeniu części zysku na odpisy na pozostałe kapitały rezerwowe podejmuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Uchwałą nr 4/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI SA z 28 czerwca 2000 r.
dokonano zwiększenia pozostałych kapitałów rezerwowych łącznie o 7 274 420,35 zł, z czego:
•      3 632 193,35 zł przeznaczono na inwestycje,

•      3 642 527,00 zł przeznaczono na nagrody prywatyzacyjne dla pracowników.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2000 roku pozostałe kapitały rezerwowe wynoszą 12 619 tys. zł.

4.4. LICZBA I RODZAJ AKCJI TWORZĄCYCH KAPITAŁ AKCYJNY
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 54 500 000 złotych i dzieli się na 10 900 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A o
numerach od nr A 000 000 001 do nr A 010 900 000, o wartości nominalnej 5 zł każda akcja. Cena emisyjna Akcji Serii A
była równa ich wartości nominalnej.

4.5. WKŁADY NIEPIENIĘŻNE
Objęcie kapitału akcyjnego dokonane zostało przez Ministra Przekształceń Własnościowych reprezentującego Skarb
Państwa w akcie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrociepłowni Wrocław w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa, sporządzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Kapitał własny Spółki, w tym kapitał akcyjny, został pokryty funduszem założycielskim
i funduszem przedsiębiorstwa. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i stanowiskiem doktryny prawa przy takim
pokryciu kapitału nie dochodzi do wniesienia mienia przedsiębiorstwa przez Skarb Państwa jako aportu, lecz z mocy
przepisu ustawy majątek przedsiębiorstwa staje się majątkiem spółki. Z punktu widzenia prawa handlowego taki sposób
objęcia kapitału traktuje się tak, jak pokrycie wkładem pieniężnym.

4.6. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI
ZALEŻNEJ I JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH
Tabela 4.2. Akcje KOGENERACJI w posiadaniu Jednostki Zależnej i Jednostek Stowarzyszonych na dzień
sporządzenia Prospektu

Lp. Nazwa podmiotu Liczba akcji Wartość
nominalna (zł) 

Wartość
ewidencyjna (zł) 

1. PPO SIECHNICE Sp. z o.o. 2 500 12 500 125 250 
2. ZEC TRANS Sp. z o.o. 5 25 280 
3. ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. 2 940 14 700 147 000 
4. ZEC HURT Sp. z o.o. 10 50 507 
Źródło: dane Jednostki Zależnej i Jednostek Stowarzyszonych. 

Na dzień aktualizacji Prospektu – 30 września 2000 r. – ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. nie posiada żadnych akcji
KOGENERACJI, natomiast liczba akcji Spółki posiadanych przez PPO SIECHNICE Sp. z o.o. na ten dzień wynosi 1
900. Wartość nominalna akcji KOGENERACJI posiadanych przez Jednostkę Zależną to 9 500 zł, natomiast wartość
ewidencyjna – 93 773,85 zł.



4.7. PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI NOTOWANE NA
RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Od 26 maja 2000 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych notowane są Akcje zwykłe na okaziciela
Serii A KOGENERACJI, oznaczone kodem PLKGNRC00015. Decyzją Nr DSP1-411-26/99-12/2000 z dnia 31 marca
2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 10 900 000 Akcji Serii A Spółki, tzn.
wszystkie akcje tworzące w tym dniu kapitał akcyjny KOGENERACJI. Akcje te zostały następnie zarejestrowane w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych decyzją KDPW z dnia 19 kwietnia 2000 r. Tego samego dnia Rada Giełdy
dopuściła do obrotu giełdowego 9 265 000 Akcji Serii A, a zatem wszystkie akcje wprowadzone do publicznego obrotu, z
wyjątkiem 15% (1 635 000) akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników, ponieważ
zbywalność tych akcji jest ograniczona na okres 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach
ogólnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW z dnia 19 maja 2000 r. do obrotu giełdowego zostało wprowadzonych 3 924
000 Akcji Serii A KOGENERACJI, natomiast uchwałą tego organu z 23 maja 2000 r. – dalszych 5 341 000 Akcji Serii A.
Cena Akcji Serii A w dniu debiutu giełdowego była o 3 zł wyższa od ceny sprzedaży. Średni kurs tych akcji w okresie od
pierwszego notowania dnia 26 maja 2000 r. do dnia sporządzenia Prospektu – 1 sierpnia 2000 r. wyniósł 52,56 zł i
przewyższał cenę debiutu o 1,08%. Średnia wartość Warszawskiego Indeksu Giełdowego w tym samym okresie wyniosła
19 570,32 punktów i przewyższała wartość WIG w dniu debiutu Akcji Serii A KOGENERACJI o 6,61%. Historię
notowań Akcji Serii A KOGENERACJI w okresie od 26 maja do 1 sierpnia 2000 r. przedstawiono w tabeli 4.3.

Tabela 4.3. Notowania Akcji Serii A KOGENERACJI na rynku podstawowym GPW od 26 maja do 1 sierpnia 2000 r.

Data Cena akcji (zł) Data Cena akcji (zł) Data Cena akcji (zł) 
26 maja 52,00 19 czerwca 53,30 12 lipca 52,00 
29 maja 52,50 20 czerwca 54,00 13 lipca 51,30 
30 maja 54,00 21 czerwca 53,30 14 lipca 50,90 
31 maja 56,00 23 czerwca 53,30 17 lipca 49,80 
1 czerwca 56,80 26 czerwca 53,00 18 lipca 46,10 
2 czerwca 54,00 27 czerwca 53,20 19 lipca 48,70 
5 czerwca 54,50 28 czerwca 54,00 20 lipca 48,70 
6 czerwca 54,00 29 czerwca 53,50 21 lipca 49,20 
7 czerwca 55,80 30 czerwca 53,00 24 lipca 48,80 
8 czerwca 56,00 3 lipca 53,50 25 lipca 48,70 
9 czerwca 56,90 4 lipca 52,60 26 lipca 49,50 
12 czerwca 55,50 5 lipca 52,60 27 lipca 49,40 
13 czerwca 56,00 6 lipca 53,00 28 lipca 49,70 
14 czerwca 56,00 7 lipca 53,00 31 lipca 48,80 
15 czerwca 54,50 10 lipca 53,00 1 sierpnia 49,00 
16 czerwca 55,00 11 lipca 51,90   

4.8. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE Z INNYMI
PODMIOTAMI
KOGENERACJA SA jest powiązana kapitałowo z ośmioma podmiotami – jedną Jednostką Zależną i siedmioma
Jednostkami Stowarzyszonymi. Podmioty te tworzą wraz ze Spółką grupę kapitałową, w której ta ostatnia jest
podmiotem dominującym. Poniższa tabela przedstawia udział Spółki w kapitale i w głosach na Zgromadzeniach
Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także rok uzyskania przez Spółkę dominacji i rodzaj dominacji.

Tabela 4.4. Udziały i akcje w Jednostce Zależnej i Jednostkach Stowarzyszonych na dzień 1.08.2000 r.

Udział w Udział w Wartość Udział w Rok



Nazwa podmiotu kapitale w
% w roku
objęcia 

kapitale
w %. 

nominalna
udziałów/akcji

głosach na
WZA/ZW w

%

Rodzaj
dominacji

uzyskania
dominacji

Przedsiębiorstwo Produkcji
Ogrodniczej SIECHNICE Sp. z
o.o. (PPO SIECHNICE Sp. z o.o.) 

51 51 9 527 000 zł 51 zależna 1996 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo-
Handlowe  Zespołu
Elektrociepłowni Wrocław Sp. z
o.o.   (ZEC HURT Sp. z o.o.) 

49 49 159 250 zł 49 stowarzyszona 1993 

Przedsiębiorstwo Usługowe
Zespołu Elektrociepłowni Wrocław
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. 

49 49 147 000 zł 49 stowarzyszona 1993 

Przedsiębiorstwo Transportowe
Zespołu Elektrociepłowni Wrocław
Sp. z o.o. (ZEC TRANS Sp. z o.o.)

49 49 24 500 zł 49 stowarzyszona 1992 

Przedsiębiorstwo Serwisowe
Zespołu Elektrociepłowni Wrocław
Sp. z o.o. (ZEC SERVICE Sp. z
o.o.) 

49 47,5 122 500 zł 47,5 stowarzyszona 1992 

Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-
Pomiarowe Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich
DIAGPOM Sp. z o.o. (ZEC
DIAGPOM Sp. z o.o.) 

40 40 50 000 zł 40 stowarzyszona 2000 

Przedsiębiorstwo Usług
Informatycznych Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich
INFOSERVICE Sp. z o.o. (ZEC
INFOSERVICE Sp. z o.o.) 

35 35 49 000 zł 35 stowarzyszona 2000 

Elektrownia Szczytowo-Pompowa
„MŁOTY” SA (ESP MŁOTY SA) 

25 25 35 000 zł 25 stowarzyszona 1991 

Strukturę grupy kapitałowej Spółki przedstawia poniższy schemat.

Rysunek 4.1. Schemat grupy kapitałowej KOGENERACJI SA



Powiązanie kapitałowe z Jednostką Zależną – Przedsiębiorstwem Produkcji Ogrodniczej „SIECHNICE” Sp. z o.o. nie ma
istotnego wpływu na działalność Spółki KOGENERACJA SA. Nabycie udziałów w tym podmiocie nastąpiło w zamian za
wierzytelności z tytułu należności za ciepło dostarczone przez Spółkę KOGENERACJA SA na rzecz PPO SIECHNICE
Sp. z o.o. PPO SIECHNICE Sp. z o.o. prowadzi działalność nie związaną z przedmiotem działalności Spółki. Spółka
natomiast dostarcza na rzecz PPO SIECHNICE Sp. z o.o. ciepło w ilości stanowiącej stosunkowo niewielki procent
ogólnej sprzedaży. To zatem powiązanie kapitałowe nie jest istotne dla działalności Spółki. Bliższe informacje na temat
tego podmiotu przedstawiono w punkcie 5.8.1.1. Prospektu.
Jednostki Stowarzyszone ze Spółką KOGENERACJA SA, z wyjątkiem Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Młoty” SA,
zostały utworzone w procesie jej restrukturyzacji organizacyjnej. Jej zasadnicza faza przypadła na lata 1992 – 1995, kiedy
to wyodrębniono segmenty pomocnicze prowadzonej przez Spółkę działalności, związane z obsługą działalności
podstawowej i powierzono ich wykonywanie innym podmiotom gospodarczym, w tym celu powołanym i powiązanym
kapitałowo ze Spółką KOGENERACJA SA: ZEC HURT Sp. z o.o., ZEC SERVICE Sp. z o.o., ZEC TRANS Sp. z o.o. i
ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. Ich przedmiot działalności został bliżej omówiony w punktach 5.8.1.2 – 5.8.1.5.
Prospektu.
W I połowie 2000 r. powołano dwie kolejne spółki, które przejęły obsługę informatyczną KOGENERACJI oraz
wykonywanie badań i analiz technicznych – Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich INFOSERVICE Sp. z o.o. (ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o.) oraz Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-
Pomiarowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich DIAGPOM Sp. z o.o. (ZEC DIAGPOM Sp. z o.o.). Obok spółki-
matki udziałowcami nowych podmiotów zostały inne podmioty z grupy kapitałowej – ZEC SERVICE Sp. z o.o. w spółce
ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. (38% udziałów) i ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. w spółce ZEC INFOSERVICE Sp. z
o.o. (27%). Bliższą charakterystykę obu spółek przedstawiono w punktach 5.8.1.6. i 5.8.1.7. Prospektu.
Udział Spółki w tych Jednostkach Stowarzyszonych ma charakter trwały. Spółka jest także trwale z nimi związana
zawartymi umowami wieloletnimi o współpracy oraz zawieranymi na ich podstawie umowami rocznymi, w oparciu o
które podmioty te świadczą usługi na rzecz Spółki. Spółka jest głównym zleceniodawcą dla Jednostek Stowarzyszonych
powstałych w procesie restrukturyzacji. Ich działalność jest w dużej mierze związana z działalnością prowadzoną przez
Spółkę, zaś zawarte z nimi umowy gwarantują poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki KOGENERACJA SA.
Przedmiot umów został bliżej omówiony w punkcie 5.8.2.2. Prospektu. Powiązania kapitałowe z tymi Jednostkami
Stowarzyszonymi mają istotny wpływ na działalność Spółki, przede wszystkim ze względu na fakt, że usługi realizowane
przez nie na rzecz Spółki zapewniają jej poprawne funkcjonowanie w zakresie remontów, transportu i zaopatrzenia oraz



obsługi informatycznej, jak również badań i analiz technicznych.
Zdecydowanie mniejsze znaczenie dla działalności Spółki ma jej powiązanie kapitałowe z Elektrownią Szczytowo-
Pompową „Młoty” SA. Podmiot ten nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. Informacje o założeniach
dotyczących funkcjonowania tego podmiotu i realizacji inwestycji przedstawiono w punkcie 6.7.6 w szóstym rozdziale
Prospektu. Powiązanie kapitałowe Spółki z Elektrownią Szczytowo-Pompową „Młoty” SA nie ma obecnie istotnego
wpływu na działalność Spółki KOGENERACJA SA.
Spółka oraz wszystkie podmioty grupy kapitałowej prowadzą samodzielnie politykę gospodarczą. Występują wobec
kontrahentów zewnętrznych spoza grupy kapitałowej oraz wobec jednostek grupy kapitałowej samodzielnie, ustalając z
nimi treść umów zgodnie z zasadą swobody zawierania umów i zasadami gospodarki rynkowej. Spółka nie prowadzi
wspólnej polityki gospodarowania w obrębie grupy kapitałowej. Struktura i charakter grupy nie pozwalają jej traktować
tak, jakby była jedną jednostką, przede wszystkim ze względu na odrębny przedmiot działalności każdej z jednostek oraz
niezależną politykę gospodarowania prowadzoną przez każdą z nich.
Konsolidacji na dzień 31 grudnia 1999 r. oraz 30 czerwca 2000 r. podlegała jedynie Jednostka Zależna. Jednostki
Stowarzyszone podlegały wyłączeniu z konsolidacji, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 roku w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w
przepisach Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do
publicznego obrotu (Dz.U. Nr 96, poz. 1126).



Rozdział 5 DANE O DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA
5.1. PODSTAWOWE PRODUKTY EMITENTA
Historia Spółki sięga początków XX wieku i była związana najpierw tylko z produkcją i dostarczaniem energii
elektrycznej do odbiorców wrocławskich. Od 1959 r. rozpoczęto produkcję ciepła i w skojarzeniu z nim produkcję energii
elektrycznej. Skojarzone produkowanie ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja) jest najbardziej efektywną technologią
wytwarzania energii i przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.
Obecnie KOGENERACJA SA jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej przetwarzającym energię zawartą w paliwie
węglowym na energię elektryczną oraz ciepło. W skład Spółki wchodzą dwie elektrociepłownie:

Elektrociepłownia Wrocław
we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24

Elektrociepłownia Czechnica
w Siechnicach k. Wrocławia.

Obie elektrociepłownie stanowią scentralizowane źródło ciepła dla Wrocławia w zakresie ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej i technologicznej. EC Czechnica zasila jedną magistralą ciepłowniczą rejon południowo-wschodni Wrocławia, a
EC Wrocław trzema magistralami pozostałą część miasta. Podstawowym nośnikiem energii cieplnej jest gorąca woda, a
oprócz tego para wodna.
Drugim głównym produktem Spółki jest energia elektryczna produkowana przede wszystkim w skojarzeniu z produkcją
ciepła. Jednak w przeciwieństwie do ciepła energia elektryczna może być dostarczana nie tylko na rynek lokalny, ale także
na krajowy.
Łączna osiągalna moc cieplna obydwu zakładów Spółki wynosi 1376 MW, z czego EC Wrocław posiada 1082 MW, a EC
Czechnica – 294 MW. Osiągalna moc elektryczna przedsiębiorstwa wynosi 360 MW, z tego w EC Wrocław 250 MW i w
EC Czechnica – 110 MW.
Z uwagi na specyficzny charakter produktów (brak praktycznych możliwości magazynowania) bieżąca produkcja jest
przesyłana bezpośrednio do odbiorców i natychmiast tam zużywana. W związku z tym ilość sprzedanych jednostek
energii jest bliska ilości wyprodukowanych jednostek, a różnice wynikają jedynie ze zużycia energii na potrzeby własne.
W 1999 roku Spółka sprzedała 10 980 TJ ciepła oraz 1 417 GWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła ma największy
udział w przychodach ze sprzedaży, wynoszący 55,5%, zaś udział energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 43,6%.
Podstawowe produkty Spółki składają się z kilku elementów, określonych w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach
dla ciepła i energii elektrycznej. Specyfiką produktów jest to, że generują one przychody różnego rodzaju. W odniesieniu
do ciepła są to opłaty za:
1)    dostarczone ciepło,

2)    zamówioną moc cieplną,

3)    nośniki ciepła,

4)    usługę przesyłową,

5)    czynności związane z obsługą rozliczeniową odbiorcy,

6)    dodatkowe czynności wykonywane na zlecenie odbiorców ciepła,

7)    nielegalny pobór ciepła.

Wysokość opłat i stawki reguluje taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 19 kwietnia 1999 r. Cena (netto)
zamówionej mocy wynosi teraz 4 413,93 zł/MW/miesiąc, cena ciepła – 12,8 zł/GJ, a cena nośnika – 1,89 zł/m3. Taryfa
obowiązuje od 1 czerwca 1999 r. Jej pierwotny czas obowiązywania – do 30 czerwca 2000 r. – został przedłużony
najpierw do 30 lipca 2000 r. (Decyzją Prezesa URE z 30 czerwca 2000 r.), a następnie do 30 września 2000 r. (Decyzja



Prezesa URE z 13 lipca 2000 r.). Decyzją z 21 września 2000 r. Prezes URE przedłużył ponownie zakres obowiązywania
taryfy dla ciepła do 30 listopada 2000 r. Taryfa będzie corocznie aktualizowana na początku lipca. W stosunku do cen
poprzednich cena ciepła wzrosła o 2,54 zł/GJ, tj. o 24,8%, a zmalała cena za moc o 597,50 zł/MW, tj. o 11,9%.
Wyżej wymienione składniki w różnym stopniu uczestniczą w tworzeniu przychodów ze sprzedaży ciepła. W 1999 r.
największy udział miała opłata za dostarczone ciepło – ponad 64%, za moc – ok. 35%, a udział sprzedaży nośników oraz
opłat abonamentowo-przesyłowych w przychodach był nieznaczny i nie przekraczał 1%.
Podstawowe składniki przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej to opłaty za:
1)    energię,

2)    usługi systemowe – usługi polegające na uczestnictwie w bieżącej regulacji bilansowania systemu
elektroenergetycznego.

W tworzeniu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej największy udział – blisko 100% – mają opłaty za energię.
Przychody ze sprzedaży usług systemowych na rzecz PSE SA stanowiły w 1999 r. zaledwie 0,004% przychodów ze
sprzedaży energii elektrycznej.
W dniu 25 kwietnia 2000 r. Prezes URE wydał decyzję o zatwierdzeniu taryfy dla energii elektrycznej ustalonej przez
KOGENERACJĘ SA. Cena (netto) za energię elektryczną została zatwierdzona na poziomie 119,01 zł/MWh. Stawki opłat
(netto) za usługi systemowe wynoszą: 2000 zł/MW/miesiąc za gotowość do świadczenia regulacji wtórnej i 3 zł/MWh za
wykorzystanie regulacji wtórnej. Taryfa weszła w życie 10 maja 2000 r. i będzie co roku aktualizowana. W stosunku do
ceny obowiązującej do końca kwietnia 2000 r. cena energii wzrosła o 9,31 zł/MWh, tj. o 8,5%.

5.2. WARTOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY EMITENTA
Poniższa tabela prezentuje ilości sprzedaży obu rodzajów energii w Spółce w okresie 1997 – I półrocze 2000.

Tabela 5.1. Ilość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w latach 1997 – 1999 i w I półroczu 2000 r.

Wyszczególnienie Jedn.
Lata

I półrocze 2000 1999 1998 1997 
Sprzedaż ciepła GJ 5 836 200 10 980 200 11 598 833 12 202 135 
Sprzedaż energii elektrycznej MWh 697 800 1 417 300 1 352 556 1 293 756 
Źródło: dane Spółki. 

Spółka uzyskuje zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży obu rodzajów energii. Najwięcej przychodów
przynosi Spółce sprzedaż ciepła, jednak z każdym rokiem, w analizowanym okresie, wzrastał udział energii elektrycznej w
przychodach ogółem. Do pozostałych przychodów ze sprzedaży w Spółce należy zaliczyć sprzedaż usług, materiałów i
towarów (w tym: żużla, popiołów, wody destylowanej). Poniższa tabela przedstawia przychody ze sprzedaży ogółem
oraz ich strukturę.

Tabela 5.2. Przychody ze sprzedaży w latach 1997-1999 i w I półroczu 2000 r.

Wyszczególnienie 
I półrocze 2000 1999 1998 1997 
tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Przychody ze sprzedaży produktów, w
tym: 

183 828 99,1 347 590 99,1 331 390 99,2 288 177 98,7 

    ze sprzedaży ciepła 106 189 57,2 194 785 55,5 189 883 56,8 172 615 59,1 
    ze sprzedaży energii elektrycznej 77 639 41,9 152 805 43,6 141 507 42,4 115 562 39,6 
Przychody ze sprzedaży usług 1 355 0,7 2 509 0,7 2 040 0,6 1 868 0,7 
Przychody ze sprzedaży materiałów i
towarów 

315 0,2 798 0,2 662 0,2 1 863 0,6 

Przychody ze sprzedaży ogółem 185 498 100,0 350 897 100,0 334 092 100,0 291 908 100,0 
Źródło: dane Spółki. 

Struktura geograficzna rynków zbytu jest zróżnicowana w zależności od produktu. Rynek ciepła obejmuje wyłącznie
lokalny rynek miasta Wrocławia i gminy Święta Katarzyna, a rynek energii elektrycznej zarówno rynek lokalny – poprzez



sprzedaż Zakładowi Energetycznemu Wrocław SA, jak i krajowy – poprzez sprzedaż Polskim Sieciom
Elektroenergetycznym SA.

5.3. UZALEŻNIENIE EMITENTA OD ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW
Spółka jest uzależniona przede wszystkim od dwóch strategicznych odbiorców: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Wrocław SA i Zakładu Energetycznego Wrocław SA.
Pierwszy z nich, główny odbiorca ciepła, jest właścicielem miejskiej scentralizowanej sieci ciepłowniczej Wrocławia i
posiada naturalny monopol na dystrybucję i przesyłanie ciepła. KOGENERACJA SA pełni jednak rolę strategicznego
dostawcy na wrocławskim rynku ciepła, którego nie można zastąpić innym dużym źródłem ciepła. Zagrożenie w postaci
pojawienia się na rynku wrocławskim w krótkim czasie alternatywnego, dużego źródła jest znikome, ze względu na bardzo
wysokie bariery wejścia na rynek. Również przesyłanie ciepła na dalsze odległości jest niemożliwe, ze względu na wysokie
straty przesyłowe oraz trudności techniczne. Tak więc pozycja KOGENERACJA SA wobec odbiorców jest bardzo silna,
jednak udział MPEC Wrocław SA w przychodach Spółki ze sprzedaży jest bardzo duży i wynosi ponad 50%.
Niewiele mniejszy udział w przychodach Spółki ze sprzedaży, ponad 40%, ma od kwietnia 1999 r. Zakład Energetyczny
Wrocław SA. Zależność Spółki od ZE Wrocław SA jest większa niż wobec MPEC Wrocław SA, ponieważ energię
elektryczną można kupować od różnych potencjalnych dostawców w kraju. Straty przesyłowe energii elektrycznej są
niewielkie, a na krajowym rynku energii elektrycznej występuje nadwyżka mocy produkcyjnych. Pomimo znacznego
uzależnienia Spółki od ZE Wrocław SA odbiorca ten jest zainteresowany dobrą współpracą ze Spółką. Dzięki współpracy
z lokalnym wytwórcą energii elektrycznej, jakim jest KOGENERACJA SA, Zakład Energetyczny Wrocław SA nie musi
zawierać umowy przesyłowej z PSE SA, ani ponosić z tego tytułu opłat. Sytuacja KOGENERACJI SA wobec
dystrybutora ulegnie zmianie po wejściu w życie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2000 roku
nowelizującej Prawo energetyczne, która w art. 9 ust. 3 obliguje Ministra Gospodarki do wydania rozporządzenia, w
którym nałoży na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem lub przesyłaniem i dystrybucją energii
elektrycznej lub ciepła obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją ciepła. Jest to
rozwiązanie bardzo korzystne dla Spółki z uwagi na to, że cała produkowana przez nią energia elektryczna wytwarzana
jest w skojarzeniu, co oznacza, że zakłady energetyczne będą miały obowiązek zakupu tej energii. Wzmocniona zostanie w
ten sposób pozycja przetargowa KOGENERACJI jako dostawcy. Nowe rozwiązania, o których mowa, mają charakter
systemowy i są praktyczną realizacją preferencji dla gospodarki skojarzonej, określonych w przyjętych przez Radę
Ministrów w lutym 2000 roku Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku, jako uznanie kogeneracji za
najbardziej efektywną pod względem ekonomicznym i ekologicznym technikę wytwarzania energii. Potwierdzeniem
polityki rządu w tym zakresie są Zasady działania rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2000 i latach następnych,
przyjęte przez KERM w dniu 2 grudnia 1999 roku.
Kolejną grupą przedsiębiorstw, których wpływ na funkcjonowanie Spółki jest istotny, są spółki węglowe – dostawcy
paliwa produkcyjnego. Wśród tych spółek największymi dostawcami są: Gliwicka Spółka Węglowa SA i Rudzka Spółka
Węglowa SA, jednak wartość dostaw z żadnej z nich nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Spółki. Pozostali
dostawcy węgla zaopatrują Spółkę w mniejszym lub znacznie mniejszym stopniu. Trudno jednak wyżej wymienionych
strategicznych dostawców rozpatrywać w kategoriach uzależnienia, ze względu na występującą w kraju nadwyżkę podaży
węgla i możliwości znalezienia innego dostawcy. KOGENERACJA SA nie ogranicza sobie swobody rynkowej, a jedynie
kontynuuje współpracę ze stałymi dostawcami, opartą na korzystnych warunkach cenowych i jakościowych.
Ponadto KOGENERACJA SA uzależniona jest od niektórych usługodawców, jak ODRATRANS SA czy PKP.
Przedsiębiorstwa te mają w Polsce i w regionie monopol naturalny na transport rzeczny na Odrze oraz transport kolejowy.
Jednak wartość usług tych przedsiębiorstw nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.
Ze względu na specjalizację niektórych grup usług występuje pewne uzależnienie od niektórych drobniejszych dostawców,
jak ABB Zamech Elbląg Ltd. (wytwórca turbozespołów) oraz w nieco mniejszym zakresie Rafako SA (wytwórca kotłów).
Chociaż udziały tych wykonawców w ogólnej wartości usług remontowych czy robót inwestycyjnych nie są duże, to ich
siła przetargowa wzrasta z powodu ograniczonej konkurencyjności w zakresie ich działalności.

5.4. UMOWY ISTOTNE DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
EMITENTA
5.4.1. Umowy sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz na usługi systemowe



5.4.1.1. Umowy sprzedaży ciepła zawarte z MPEC Wrocław SA
Podstawowe znaczenie w zakresie zbywania ciepła mają dwie następujące umowy zawarte przez Spółkę z Miejskim
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Wrocław SA we Wrocławiu, na podstawie których Spółka sprzedaje 95%
produkowanego ciepła:
1)    zawarta w dniu 30 maja 1997 r. Umowa Wieloletnia nr 1 Dostawy Energii Cieplnej, której przedmiotem są wieloletnie

dostawy ciepła przez Spółkę na rzecz MPEC Wrocław SA w okresie od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 2006 r.;
ciepło ma być dostarczane w postaci gorącej wody i pary technologicznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb
odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej miasta Wrocławia; do obowiązków Spółki wynikających z umowy
należy ponadto dotrzymywanie w miejscu pomiaru dostarczanego ciepła ustalonych parametrów jego nośników,
uzupełnianie ubytków wody sieciowej wodą odpowiedniej jakości, stała kontrola chemiczna jakości wody sieciowej i
wody uzupełniającej, rejestracja danych uzyskanych z rozliczeniowych przyrządów pomiarowych, przekazywanie
MPEC Wrocław SA określonych w umowie informacji dotyczących warunków i jakości dostaw, bezzwłoczne
usuwanie zakłóceń w dostawie ciepła i usuwanie wszelkich nieszczelności na urządzeniach i sieciach Spółki;
planowane wielkości dostaw ciepła w poszczególnych latach obowiązywania umowy określono w załączniku,
natomiast wielkości dostaw ciepła na dany rok z podziałem na kwartały i miesiące uzgadniane mają być między
stronami nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego i określane w umowach rocznych,

2)    zawarta w dniu 1 września 1999 r. Umowa roczna nr 1/99 sprzedaży ciepła, na okres od 1 września 1999 r. do dnia
31 grudnia 1999 r.; przedmiotem umowy jest sprzedaż ciepła przez Spółkę do sieci cieplnej MPEC Wrocław SA; w
umowie zostały określone szczegółowe warunki dostawy ciepła, które dostarczane będzie w postaci gorącej wody
oraz w postaci pary technologicznej; ustalone ponadto zostały parametry nośnika ciepła, miejsce pomiaru ilości ciepła
oraz granicę jego dostawy, jak również wielkość dostarczanej mocy cieplnej; mocą umowy Spółka zobowiązała się do
dostarczania ciepła zgodnie z warunkami określonymi w umowie, dotrzymywania w miejscu pomiaru wielkości
parametrów nośników ciepła określonych w umowie, uzupełniania ubytków wody sieciowej oraz kontroli chemicznej
i korygowania wody sieciowej, bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu ciepła spowodowanych wadliwą
pracą urządzeń Spółki, przekazywania MPEC Wrocław SA informacji określonych w przepisach umowy.

Podstawą określenia warunków finansowych umowy jest taryfa dla ciepła (1/99), zatwierdzona przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w dniu 19 kwietnia 1999 r. (OWR-820/1276-A/18/99/JK), a obowiązująca od dnia 1 czerwca 1999 r.
do dnia 30 czerwca 2000 r. Decyzją z dnia 6 czerwca 2000 r. (OWR-820/1276-A/21/2000/JK) Prezes URE przedłużył
okres obowiązywania stawek do dnia 31 lipca 2000 r., a następnie wydał decyzję z dnia 13 lipca 2000 r. (OWR-820/1276-
B/26/2000/I/JK), na mocy której powyższe stawki mają obowiązywać do dnia 30 września 2000 r. W taryfie tej określono
następujące ceny: za zamówioną moc cieplną – 64619,98 zł/MW, za ciepło – 15,62 zł/GJ, za nośnik ciepła – 2,31 zł/m3. Na
rok 2000 MPEC Wrocław SA zamówił moc w wysokości 1.119,1 MW. Przychód z tytułu sprzedawanego ciepła jest
uzależniony od ilości ciepła faktycznie odebranego, a więc przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Wynikający
z zapisów umowy obowiązek zapłaty przez Spółkę kar umownych dotyczy dwóch przypadków: obniżenia
średniodobowej rzeczywistej temperatury wody zasilającej poniżej średniodobowej temperatury zamówionej przez
MPEC Wrocław SA (wysokość opłaty obciążającej Spółkę wynika z iloczynu wartości ilości ciepła zamówionego i
niedostarczonego lub zamówionego i nieodebranego w okresie rozliczeniowym, wysokości zmiennej części ceny ciepła oraz
współczynnika umownego – 0,15) oraz niedostarczenia zamówionej mocy cieplnej trwającego dłużej niż 12 godzin
(wysokość opłaty obciążającej Spółkę wynika z iloczynu wysokości maksymalnego niedostarczenia mocy cieplnej oraz
wartości taryfowej ceny zamówionej mocy cieplnej). Strony umowy nie postanowiły, że MPEC Wrocław SA może
dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, zatem takie prawo mu nie przysługuje. W umowie
zawarte zostało jedno postanowienie o charakterze warunku zawieszającego. W przypadku bowiem gdy do dnia 31 grudnia
1999 r. strony nie zawrą umowy na rok 2000, postanowienia umowy z 1 września 1999 r. mają obowiązywać do czasu
zawarcia nowej umowy.
Nowa umowa, obejmująca kolejny okres taryfowy, została przez strony wynegocjowana i parafowana, jednak ze względu
na przedłużenie przez Prezesa URE okresu obowiązywania taryf zarówno dla MPEC Wrocław SA, jak i KOGENERACJI
SA do 30 września 2000, dotychczas nie została podpisana. Jest to związane z faktem nowelizacji Prawa energetycznego,
dokonanej w kwietniu 2000 roku i oczekiwaniem na wydanie nowych przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie
zasad kształtowania i kalkulacji taryf ciepła. Przewiduje się, że nowa umowa sprzedaży ciepła pomiędzy



KOGENERACJĄ SA a MPEC Wrocław SA będzie mogła być podpisana do końca września br. i wejdzie w życie
najprawdopodobniej 1 listopada 2000 roku. W związku z niepodpisaniem nowej umowy, zgodnie z treścią § 11 pkt. 8
Umowy rocznej nr 1/99, strony pozostają związane jej postanowieniami.

5.4.1.2. Pozostałe umowy sprzedaży ciepła
Spółka jest także stroną następujących umów, na podstawie których sprzedaje ciepło:
1)    zawartej z „ODRATRANS PORTY” Sp. z o.o. w dniu 1 października 1999 r. Umowy nr 3/GW 1/99 o dostarczaniu

energii cieplnej w postaci gorącej wody, przeznaczonej do ogrzewania obiektów odbiorcy w porcie rzecznym; umowę
zawarto na czas nieokreślony,

2)    zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcji Ogrodniczej „SIECHNICE” Sp. z o.o. w dniu 1 czerwca 1999 r. Umowy nr 2
dostawy energii cieplnej w postaci gorącej wody o temperaturze regulowanej jak dla miejskiego systemu
ciepłowniczego; umowę zawarto na czas nieokreślony,

3)    zawartej z Urzędem Gminy Św. Katarzyna w dniu 31 maja 1999 r. Umowy nr 45/GW 2/99 o dostarczenie energii
cieplnej na czas nieoznaczony; przedmiotem tej umowy jest sprzedaż ciepła z EC Czechnica, przeznaczonego do
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

4)    zawartej z Zakładem Automatyki Energetycznej Sp. z o.o. w dniu 30 kwietnia 1998 r. Umowy nr 53 o dostarczenie
energii cieplnej na czas nieoznaczony; przedmiotem umowy jest sprzedaż ciepła z EC Czechnica przeznaczonego do
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

5)    zawartej z MSM „Czechnica” w dniu 31 maja 1999 r. Umowy o dostarczenie energii cieplnej na czas nieoznaczony,
na warunkach przytoczonych wyżej,

6)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „Zacisze” w dniu 31 maja 1999 r. Umowy nr 2/GW 2/99 o dostarczenie energii
cieplnej na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest sprzedaż energii cieplnej z EC Czechnica, przeznaczonej do
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

7)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „Nowa” w dniu 31 maja 1999 r. na czas nieoznaczony Umowy nr 47/GW 2/99
o dostarczanie energii cieplnej, na warunkach analogicznych jak podane wyżej,

8)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „Hutnik” w Siechnicach w dniu 31 maja 1999 r. na czas nieoznaczony Umowy
nr 41/GW 2/99 sprzedaży ciepła,

9)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „Nasza” w Siechnicach w dniu 31 maja 1999 r. na czas nieoznaczony Umowy
nr 42/GW 2/99 sprzedaży ciepła,

10)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „Majówka” w Siechnicach w dniu 31 maja 1999 r. na czas nieoznaczony
Umowy nr 43/GW 2/99 sprzedaży ciepła,

11)    zawartej z Panią Jadwigą Gardecką – Apteka „Pod Modrzewiem” w Siechnicach w dniu 31 maja 1999 r. na czas
nieoznaczony Umowy nr 4/GW 2/99 sprzedaży ciepła,

12)    zawartej z Jednostką Obsługi Szkół w Św. Katarzynie z siedzibą w Siechnicach w dniu 31 maja 1999 r. na czas
nieoznaczony Umowy nr 46/GW 2/99,

13)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „ZGODA” w Siechnicach w dniu 1 marca 2000 r. umowy nr 51/GW 2/2000
na czas nieoznaczony,

14)    zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową „ABC” w Siechnicach w dniu 1 marca 2000 r. umowy nr 50/GW 2/2000 na
czas nieoznaczony,

15)    zawartych z 37 odbiorcami – osobami fizycznymi, zamieszkałymi w Siechnicach, na dostarczanie ciepła z EC
Czechnica za pośrednictwem należących do Spółki dwóch sieci.

Pierwsza umowa dotyczy dostarczania ciepła z EC Wrocław, zaś pozostałe z EC Czechnica, gdzie do przesyłu
wykorzystywane są sieci będące własnością Spółki KOGENERACJA SA, zlokalizowane na terenie Siechnic.
Z ciepła produkowanego przez Spółkę korzystają także Jednostki Stowarzyszone, które na podstawie umów najmu



użytkują obiekty na terenie Spółki. W tych właśnie umowach zostały przewidziane opłaty za ciepło.

5.4.1.3. Umowy dotyczące energii elektrycznej
Z działalnością Spółki w zakresie energii elektrycznej związane są dwie umowy:
1.    Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta w dniu 30 czerwca 2000 roku z Zakładem Energetycznym Wrocław

SA; przedmiotem umowy jest sprzedaż wytworzonej przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Zakładu
Energetycznego Wrocław SA oraz warunki i zasady jej sprzedaży; ilość oraz harmonogram sprzedaży określono w
załączniku do umowy; Spółka zobowiązana jest do sprzedaży energii elektrycznej o standardach jakościowych
określonych w stosownych przepisach i Taryfie dla energii elektrycznej; w rozliczeniach między stronami stosowana
jest cena określona w Taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Spółkę i zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki decyzją z dnia 25 kwietnia 2000 roku (nr DTA-821/1276-B/4/2000/KK). W taryfie tej cena za
energię elektryczną dla odbiorców na napięciu 110 kV została ustalona na 119,1 zł/MWh netto. W umowie nie
przewidziano obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania.
Różnice ilościowe w stosunku do ustalonego harmonogramu rozliczane są w oparciu o ceny na rynku bilansowym.
Umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 kwietnia 2001 r.

2.    Umowa na świadczenie usług systemowych zawarta w dniu 30 kwietnia 1999 r. ze Spółką Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Warszawie (PSE SA), jako operatorem systemu przesyłowego; przedmiotem
umowy jest świadczenie usług systemowych przez Spółkę na rzecz PSE SA na uzgodnionych w umowie warunkach
technicznych. Mocą umowy Spółka zobowiązała się świadczyć usługi systemowe, zgodnie z warunkami określonymi
w załączniku, w każdej chwili doby na blokach załączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, będących
w stanie ustalonym, mających sprawne układy regulacji mocy z korekcją częstotliwości oraz regulacji napięcia i mocy
biernej, ponadto Spółka zobowiązała się do regulowania mocy czynnej na blokach zgodnie z wymaganiami PSE SA. W
rozliczeniach między stronami stosowana jest cena określona w Taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Spółkę
i zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 31 marca 1999 roku (DTA-821/1276-
A/2/99/AK), a obowiązującej od dnia 27 kwietnia 1999 r. Zgodnie z taryfą stosowane są następujące stawki za usługi
systemowe – regulację wtórną: za gotowość do świadczenia regulacji wtórnej – 2.440 zł/MW/m-c, za wykorzystanie
regulacji wtórnej – 3,66 zł/MW/h. Umowa weszła w życie 1 maja 1999 roku, obowiązywała do dnia 31 grudnia 1999
roku, zaś mocą aneksu z dnia 6 grudnia 1999 r. została przedłużona do dnia 30 kwietnia 2000 r.; każdej ze stron
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu 28 lutego
2000 r. strony podpisały Aneks nr 2 do umowy nr PSE S.A./BW/RS/234/99, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2000 r.,
na mocy którego Umowa o usługi systemowe ma obowiązywać do czasu wejścia w życie systemu naliczania opłat
kompensacyjnych rozliczających kontrakty długoterminowe, o których mowa w dokumencie pt. „Zasady działania
rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2000 i w latach następnych”, przyjętym przez KERM w dniu 2 grudnia
1999 r.

5.4.2. Umowy dostawy surowca energetycznego
Surowcem energetycznym zużywanym przez Spółkę do produkcji energii jest węgiel kamienny pochodzący wyłącznie z
zasobów krajowych. Dostawy węgla są realizowane na podstawie umowy wieloletniej oraz umów rocznych.
Umowa wieloletnia dostawy węgla została zawarta z Rudzką Spółką Węglową SA w dniu 24 kwietnia 1998 r. na okres od
1 kwietnia 1998 r. do 31 grudnia 2004 r. Umowa zobowiązuje do zawierania umów rocznych, które stanowią integralną jej
część. Przedmiotem umowy wieloletniej są dostawy na rzecz Spółki węgla energetycznego w okresie obowiązywania
umowy, w ilości podstawowej określonej w umowie. Wielkość podstawowa wynosi w okresie od 1999 r. do 2004 r. po
220 000 ton rocznie. Umowa przewiduje również możliwość dostaw dodatkowych, których wielkość będzie określana w
umowach rocznych. Ceny węgla mają być wyliczane na bazie uzgodnień pomiędzy sektorem górniczym i
elektroenergetycznym. Szczegółowe zasady współpracy mają być określane w umowach rocznych.
Spółka zawarła ze spółkami węglowymi następujące umowy kupna-sprzedaży węgla:
1.    Umowa roczna na rok 2000 kupna-sprzedaży węgla energetycznego zawarta w dniu 28 grudnia 1999 r. z Rudzką

Spółką Węglową SA na okres od stycznia do grudnia 2000 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Spółce węgla
energetycznego z kopalń „Bielszowice” i „Polska-Wirek” w ilości 220 000 ton (wielkość podstawowa). Cena 1 tony
węgla normatywnego (klasa 21-22-09) wynosi 134,00 zł.



2.    Umowa roczna kupna-sprzedaży węgla energetycznego na rok 2000 zawarta w dniu 17 lutego 2000 r. z Bytomską
Spółką Węglową SA na okres od dnia zawarcia do 31 grudnia 2000 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Spółce 60
000 ton (wielkość podstawowa) oraz 40 000 (wielkość dodatkowa) węgla energetycznego z kopalni Zakład Górniczy
Bytom III Sp. z o.o. Cena węgla wynosi 134 zł/t.

3.    Umowa roczna kupna-sprzedaży węgla energetycznego na rok 2000 zawarta w dniu 28 grudnia 1999 r. z Gliwicką
Spółką Węglową SA na okres od stycznia do grudnia 2000 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Spółce 400 000 ton
węgla z kopalń „Sośnica” i „Makoszowy”. Zgodnie z postanowieniami umowy cena 1 tony węgla normatywnego
wynosi 134,00 zł, jego parametry zostały natomiast określone w umowie. Podstawą ustalania cen węgla jest cennik
opracowany w oparciu o parametry węgla normatywnego. Strony przewidziały, że jeżeli Gliwicka Spółka Węglowa
SA nie dostarczy lub KOGENERACJA SA nie odbierze węgla w ilości określonej w harmonogramie dostaw
określonym w umowie, wówczas może być stosowana kara umowna w wysokości 5% wartości niedostarczonego lub
nieodebranego węgla, pod warunkiem, że różnica między ilością określoną dla danego kwartału a rzeczywiście
dostarczoną bądź odebraną jest większa od 10% dostaw uzgodnionych na ten okres. Strony nie przewidziały
możliwości dochodzenia dalej idącego odszkodowania z tego tytułu.

4.    Umowa roczna kupna-sprzedaży węgla energetycznego, zawarta w dniu 29 grudnia 1999 r. z Katowickim Holdingiem
Węglowym S.A. w Katowicach na okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2000 r. Przedmiotem umowy jest
sprzedaż Spółce 100 000 ton węgla z kopalń „Wujek” i „Staszic”. Cena 1 tony węgla normatywnego wynosi 134 zł.

5.    Umowa roczna kupna-sprzedaży węgla energetycznego na rok 2000 zawarta w dniu 7 lutego 2000 r. z Rybnicką
Spółką Węglową S.A. w Rybniku na okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2000 r. Przedmiotem umowy jest
sprzedaż Spółce 40 000 ton węgla z kopalni „Marcel”. Cena 1 tony węgla normatywnego wynosi 134 zł.

Wszystkie umowy roczne przewidują możliwość ich rozwiązania przed upływem okresu, na który zostały zawarte, z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień kwartału. Umowy
mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron.

5.4.3. Umowy dotyczące wykorzystania odpadów paleniskowych
Odpady paleniskowe są odbierane i wykorzystywane na podstawie następujących zawartych przez Spółkę umów:
1)    z VKN Vertriebsgesellschaft für Kraftwerksnebenprodukte GmbH z siedzibą w Ensdorf – niemieckim odbiorcą

zajmującym się zagospodarowaniem popiołu lotnego:

•      umowa z dnia 2 kwietnia 1992 r. na dostawę popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego w kotle pyłu węgla
kamiennego w siłowni cieplnej w Elektrociepłowni Czechnica – zawarta na czas określony do 2001 roku,

•      umowa z dnia 14 października 1993 r. na dostawę popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego w kotle pyłu
węglowego K-2 i K-3 w Elektrociepłowni Wrocław – zawarta na czas określony do 2004 roku;

2)    z VKN Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 1 lipca 1999 r. na dostawy ubocznych produktów
spalania ze składowisk EC Wrocław i EC Czechnica – zawarta na czas określony do 31 grudnia 2003 r.

5.4.4. Umowy współpracy z Jednostkami Stowarzyszonymi
Wzajemne relacje pomiędzy Spółką a Jednostkami Stowarzyszonymi świadczącymi usługi na jej rzecz określone zostały
ramowo umowami o współpracy zawartymi na czas nieokreślony.
Obecnie obowiązują następujące umowy zawarte między Spółką KOGENERACJA SA a Jednostkami Stowarzyszonymi:
1.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 31 grudnia 1993 r. z Przedsiębiorstwem Serwisowym Zespołu

Elektrociepłowni Wrocław ZEC SERVICE Sp. z o.o. we Wrocławiu, mocą której spółka ta zobowiązana jest w
szczególności do:

•      utrzymywania w pełnej sprawności technicznej środków trwałych eksploatowanych w Spółce, dla zapewnienia
ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

•      odtwarzania i przywracania zdolności produkcyjnej urządzeń i obiektów Spółki poprzez ich planową



modernizację i remonty,

•      regeneracji i produkcji części zamiennych, produkcji elementów konstrukcji i maszyn, projektowania i
konstruowania urządzeń,

•      prowadzenia gospodarki narzędziowej i transportu wewnętrznego.

       Na podstawie powyższej umowy zawarto umowę o wykonanie robót remontowo-montażowych z dnia 31 grudnia
1997 r. (umowa nr GR/TUR/UR-1/98). Umowa ta, zawarta na okres od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia
2000 r., obejmuje wykonywanie usług remontowych obiektów energetycznych w przedsiębiorstwie Spółki w zakresie
uzgodnionym przez Strony i objętym kolejnymi rocznymi harmonogramami i planami rzeczowo-finansowymi
remontów na lata 1998, 1999 i 2000, zatwierdzonymi przez Spółkę.

2.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 31 grudnia 1993 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym Zespołu Elektrociepłowni
Wrocław ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. we Wrocławiu, mocą której spółka ta zobowiązana jest w
szczególności do:

•      utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych
eksploatowanych w Spółce dla zapewnienia ciągłej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

•      odtwarzania i przywracania zdolności produkcyjnej urządzeń i obiektów elektrycznych oraz sieci
elektroenergetycznych poprzez ich modernizację i remonty,

•      regeneracji i produkcji elementów konstrukcji i wyposażenia elektrycznego oraz projektowania i konstruowania
urządzeń i sieci elektrycznych.

       Także w tym wypadku umowa o współpracy stanowi podstawę dla zawierania przez strony okresowych umów,
określających szczegółowo ich wzajemne prawa i obowiązki, zakres współpracy i zasady dotyczące w szczególności
zlecania robót, ustalania cen i rozliczeń finansowych. Obecnie obowiązuje Umowa o wykonanie robót remontowo-
montażowych z dnia 31 grudnia 1997 r. (umowa nr GR/TUR/UR-4/98). Umowa ta, zawarta na okres od dnia 1
stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., obejmuje wykonanie robót remontowych na obiektach energetycznych w
zakresie uzgodnionym przez Strony i objętym rocznymi harmonogramami – planami rzeczowo-finansowymi
remontów zatwierdzonymi przez Spółkę.

3.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 20 września 1999 r. oraz umowa o świadczeniu usług transportowych zawarta
w dniu 1 lipca 1999 roku z Przedsiębiorstwem Transportowym Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o. we
Wrocławiu, mocą której spółka jest zobowiązana do wykonywania pełnego zakresu usług transportowych,
wynikających z potrzeb Spółki.

4.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 31 grudnia 1993 r. z Przedsiębiorstwem Zaopatrzeniowo-Handlowym Zespołu
Elektrociepłowni Wrocław ZEC HURT Sp. z o.o. we Wrocławiu, mocą której spółka ta jest zobowiązana do
prowadzenia na rzecz Spółki KOGENERACJA SA działalności usługowej w zakresie zakupu materiałów, dostaw
części zamiennych, zakupów inwestycyjnych oraz gospodarki magazynowej.

5.    Umowa o współpracy, zawarta w dniu 29 lutego 2000 r. z Przedsiębiorstwem Diagnostyczno-Pomiarowym Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC DIAGPOM Sp. z o.o., określająca zasady świadczenia usług diagnostyczno-
pomiarowych oraz zakres i formy rozliczeń. Umowę zawarto na czas nieoznaczony. Podobnie jak w przypadku
poprzednich Jednostek Stowarzyszonych stanowi ona podstawę do zawierania okresowych umów, dotyczących
wzajemnych zobowiązań, zasad zamawiania usług i rozliczeń.

6.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 19 maja 2000 r. z Przedsiębiorstwem Usług Informatycznych Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o., określająca zasady świadczenia usług o charakterze
informatycznym na rzecz Spółki. Również ta umowa stanowi podstawę do zawierania okresowych umów, będących
podstawą wzajemnych rozliczeń i określających warunki zamawiania usług oraz ich zakres. Umowę o współpracy
zawarto na czas nieoznaczony.

Corocznie strony uzupełniają treść umów, określając zasady zlecania robót i usług. Obecnie do każdej z umów o



współpracy strony dodały aneksy wprowadzające „Zasady zlecania robót i usług spółkom-córkom i spółce gospodarczej
w roku 2000”.

5.4.5. Inne umowy współpracy lub kooperacji
1.    Porozumienie z dnia 30 maja 1997 r. z MPEC Wrocław SA w sprawie podjęcia wspólnych przedsięwzięć mających

na celu pozyskanie nowych odbiorców energii cieplnej. W treści tej umowy strony ustaliły podjęcie działań mających
na celu:

•      poszukiwanie i zachęcanie nowych klientów do korzystania z ciepła scentralizowanego,

•      wykazanie wyższości ciepła scentralizowanego nad innymi źródłami energii, przez działania marketingowe,

•      ograniczenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przez likwidację lokalnych kotłowni
opalanych węglem lub koksem.

       Strony Porozumienia postanowiły wspólnie finansować rozbudowę sieci ciepłowniczych we Wrocławiu oraz
prowadzić działania marketingowe. Wybudowana w ramach inwestycji sieć ciepłownicza ma stanowić współwłasność
stron. Przyrost zapotrzebowania mocy cieplnej uzyskany w ramach prowadzonych w danym roku inwestycji
wspólnych, ma być każdorazowo uwzględniony w odpowiednio skorygowanej umowie rocznej sprzedaży ciepła.
Porozumienie to zostało zawarte na czas nieokreślony.

2.    List intencyjny z dnia 17 września 1999 roku podpisany z jednym z miast województwa wielkopolskiego w sprawie
współpracy dla zapewnienia właściwego rozwoju systemu ciepłowniczego miasta.

       Informacje szczegółowe objęto wnioskiem o niepublikowanie.

3.    List intencyjny z dnia 1 września 1998 podpisany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Wrocław SA w
sprawie wzajemnych gwarancji kredytowych na realizację programu likwidacji niskiej emisji we Wrocławiu.

4.    Porozumienie z dnia 22 grudnia 1999 r. zawarte z Elektrociepłownią „Zielona Góra” SA o współpracy strategicznej.

5.    List intencyjny podpisany w marcu 2000 r. z Dolnośląskim Zakładem Termoenergetycznym SA w Wałbrzychu o
współpracy na rynku miejskich systemów ciepłowniczych.

6.    Porozumienie o współpracy, zawarte w dniu 5 kwietnia 2000 r. w Warszawie pomiędzy KOGENERACJĄ a Polish
Energy Partners SA z siedzibą w Warszawie. Celem współpracy ma być realizowanie projektów energetycznych w
zakresie budownictwa energetycznego średniej wielkości w okresie najbliższych 3 lat. Porozumienie obowiązuje od 5
kwietnia do 31 grudnia 2000 r. z możliwością automatycznego przedłużenia.

7.    List intencyjny podpisany w maju 2000 r. z zakładem przemysłowym w rejonie podsudeckim. Informacje
szczegółowe objęto wnioskiem o niepublikowanie.

8.    List intencyjny z Gminą Oława podpisany 6 czerwca 2000 r. w sprawie zasilania energią elektryczną Oławskiej
Strefy Rozwojowej.

9.    List intencyjny z Gminą Święta Katarzyna podpisany w dniu 19 czerwca 2000 r. w sprawie zasilania energią
elektryczną Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice.

5.4.6. Umowy ubezpieczenia
Na dzień sporządzenia Prospektu Spółka była stroną następujących umów ubezpieczenia istotnych dla prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej:
1)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 30 kwietnia 1999 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym

„Hestia Insurance” SA i z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem
której jest ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych w zakresie pełnym; suma ubezpieczenia: 1 339 422
483,21 zł – zgodnie z wartością ewidencyjną brutto; okres ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30 kwietnia 2000
roku; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31
sierpnia 2000 r.;



2)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 29 kwietnia 1999 roku z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia, środków
obrotowych oraz mienia osobistego użytku pracowników od ognia i innych żywiołów w zakresie pełnym; suma
ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń: 4 490 513,95 zł, dla środków obrotowych: 27 416 249,16 zł, dla mienia
osobistego pracowników: 254 200 zł; okres ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30 kwietnia 2000 roku; aneksem
Nr 1 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

3)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 29 kwietnia 1999 roku z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; suma ubezpieczenia: 500 000 zł; okres
ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30 kwietnia 2000 roku; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania
umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

4)    umowy ubezpieczenia zawartej z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA,
przedmiotem której jest ubezpieczenie mienia w transporcie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od szkód
polegających na utracie mienia wskutek zdarzeń losowych (np. ognia, wybuchu, huraganu, powodzi, wypadku,
kradzieży, zaginięcia itp.); suma ubezpieczenia: 30 000 000 zł; okres ubezpieczenia od 1 maja 1999 roku do 30
kwietnia 2000 roku; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr
2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.

5)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 29 kwietnia 1999 roku z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie wyposażenia i środków obrotowych od kradzieży z
włamaniem i rabunku; suma ubezpieczenia: 25 000 zł; okres ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30 kwietnia 2000
roku; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31
sierpnia 2000 r.;

6)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 30 kwietnia 1999 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Hestia Insurance” SA i z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem
której jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń (6 generatorów) od szkód elektrycznych, tj. szkód spowodowanych
działaniem prądu elektrycznego; suma ubezpieczenia: 303 620 000 zł; okres ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30
kwietnia 2000 roku; aneksem Nr 2 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr
3 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.

7)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 30 kwietnia 1999 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Hestia Insurance” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych; suma
ubezpieczenia: 10 834 451,82 zł; okres ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30 kwietnia 2000 roku; aneksem Nr 1
przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

8)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 30 kwietnia 1999 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Hestia Insurance” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie praktykantów Spółki; suma ubezpieczenia: 2000 zł;
okres ubezpieczenia: od 1 maja 1999 roku do 30 kwietnia 2000 roku; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania
umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

9)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 23 maja 2000 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, przedmiotem
której jest ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych.
Suma ubezpieczenia na jedną osobę: 10 000 zł Okres ubezpieczenia: od 24 maja 2000 r. do 31 maja 2001 r.;

10)  umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 13 grudnia 1995 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA,
przedmiotem której jest ubezpieczenie pracowników Spółki na wypadek śmierci i dożycie oraz ubezpieczenie na
wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia na jedną osobę wynosi obecnie 16 070 zł;

11)  umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia Insurance” SA i
Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie
zysku utraconego wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń; suma ubezpieczenia: 181 503 900,00 zł; okres



ubezpieczenia: od 11 października 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r.; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania
umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

12)  umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia Insurance” SA i
Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, której przedmiotem jest ubezpieczenie
maszyn i urządzeń od uszkodzeń; suma ubezpieczenia: 436 000 000,00 zł; okres ubezpieczenia: od 11 października
1999 r. do 30 kwietnia 2000 r.; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2000 r., a
aneksem Nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

13)  umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia Insurance” SA i
Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, której przedmiotem jest ubezpieczenie
zysku utraconego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych; suma ubezpieczenia: 181 503 900,00 zł; okres
ubezpieczenia: od 11 października 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r.; aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania
umowy do dnia 31 maja 2000 r., a aneksem Nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2000 r.

Na dzień aktualizacji Prospektu Spółka jest stroną następujących umów ubezpieczenia istotnych dla prowadzonej przez
nią działalności gospodarczej:
1)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 23 maja 2000 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, przedmiotem

której jest ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych;
suma ubezpieczenia na jedną osobę: 10 000 zł; okres ubezpieczenia: od 24 maja 2000 r. do 31 maja 2001 r,

2)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 13 grudnia 1995 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA,
przedmiotem której jest ubezpieczenie pracowników Spółki na wypadek śmierci i dożycie oraz ubezpieczenie na
wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; suma ubezpieczenia na jedną osobę wynosi obecnie 16 070 zł;

3)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia
Insurance” SA i Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Suma ubezpieczenia: 1 380 170 770,45 zł. Okres
ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

4)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia
Insurance” SA i Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest
ubezpieczenie zysku utraconego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych. Suma ubezpieczenia: 219 729 720,00 zł.
Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

5)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia
Insurance” SA i Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest
ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń. Suma ubezpieczenia: 278 000 000,00 zł. Okres ubezpieczenia: od 1
września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

6)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia
Insurance” SA i Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest
ubezpieczenie zysku utraconego wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń. Suma ubezpieczenia: 219 729 720,00 zł.
Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

7)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia
Insurance” SA i Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest
ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych. Suma ubezpieczenia: 21 000 000,00 zł. Okres
ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

8)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Hestia
Insurance” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Suma ubezpieczenia: 12 597 023,84
zł. Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

9)    umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie wyposażenia. Suma ubezpieczenia: 25 000,00 zł.



Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

10)  umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej na terenie RP.
Suma ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł. Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

11)  umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2000 r. z Powszechnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
„Energo-Asekuracja” SA, przedmiotem której jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym. Suma ubezpieczenia:
30 000 000,00 zł. Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.;

12)  umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 29 sierpnia 2000 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, przedmiotem
której jest ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków (dotyczy praktykantów). Suma
ubezpieczenia: 2 000,00 zł. Okres ubezpieczenia: od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2001 r.

5.5. GŁÓWNE INWESTYCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA SPÓŁKI
ZREALIZOWANE W OKRESIE 1997 – I PÓŁROCZE 2000 ROKU
5.5.1. Inwestycje rzeczowe
Najważniejszymi inwestycjami realizowanymi przez Spółkę w latach 1997 – 1999 oraz w I półroczu 2000 r. były:
•      kompleksowa komputeryzacja Spółki,

•      zabudowa palników niskoemisyjnych NOx z modernizacją AKPiA kotła OP-130 nr 2 w EC Czechnica,

•      zabudowa palników niskoemisyjnych NOx na kotle OP-130 nr 4 w EC Czechnica,

•      zabudowa urządzeń do pomiaru emisji zanieczyszczeń w spalinach kotłów OP-130 w EC Czechnica,

•      modernizacja elektrofiltru kotła WP-120 nr 3 w EC Wrocław,

•      modernizacja AKPiA urządzeń pomocniczych maszynowni EC Czechnica,

•      modernizacja układu zabezpieczeń, sterowania i pomiarów rozdzielni potrzeb własnych 6 kV w EC Wrocław,

•      modernizacja AKPiA ciągów technologicznych w EC Wrocław,

•      modernizacja i rozbudowa źródeł sprężonego powietrza i układu transportu pyłu węglowego w EC Czechnica,

•      modernizacja łączności EC Czechnica – EC Wrocław,

•      kotłownia rozruchowa w EC Wrocław,

•      modernizacja elektrofiltra i kotła wodnego WP-120 nr 1 w EC Wrocław,

•      kompleksowe zabezpieczenie i ochrona obiektów w EC Wrocław,

•      modernizacja turbozespołu, toru wyprowadzenia mocy oraz opomiarowania turbozespołu 13UC-100 nr 2 w EC
Wrocław,

•      modernizacja turbozespołu 13UC-100 nr 1 w EC Wrocław wraz z montażem układu pomiarów specjalnych,

•      inwestycje rzeczowe poza obiektami EC Wrocław i EC Czechnica.

Tabela 5.3. Nakłady inwestycyjne Spółki w okresie 1997 – czerwiec 2000 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 I półrocze 2000 
Roboty 13 100 23 825 31 124 8 269 
Zakupy 14 410 16 932 15 241 4 064 
Pozostałe 3 570 5 769 8 947 1 682 
Razem 31 080 46 526 55 312 14 015 
Źródło: dane Spółki 



5.5.2. Inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą kapitałową, uczestnictwo we
wspólnych przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach
Spółka jest akcjonariuszem lub udziałowcem w pięciu spółkach nienależących do jej grupy kapitałowej.

Tabela 5.4. Inwestycje kapitałowe Spółki poza grupą kapitałową

Lp. Nazwa podmiotu Wartość bilansowa
posiadanych akcji  

% posiadanego kapitału
[tys. zł] na 30.06.2000 r. 

1. Polski Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna w
Poznaniu 

2 650 9,99 

2. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka
Akcyjna w Warszawie 

750 0,52 

3. 
Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe
ENERGO-ASEKURACJA Spółka Akcyjna w
Radomiu 

200 0,83 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wrocław SA we Wrocławiu 

2 727 0,95 

5. VKN Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 

15 9,5 

Źródło: dane Spółki 

Ponadto Spółka jest jednym z założycieli „Fundacji Socjalnej Energetyków Zespołu Elektrociepłowni Wrocław”. Fundacja
została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem 3654 w dniu 31 maja 1993 roku. Pozostałymi założycielami fundacji są: ZEC SERVICE Sp. z o.o., ZEC TRANS
Sp. z o.o., Związek Zawodowy Energetyków w Zespole Elektrociepłowni Wrocław SA, Związek Zawodowy
Pracowników Kadrowych w Zespole Elektrociepłowni Wrocław SA, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność” przy Zespole Elektrociepłowni Wrocław SA. Celem Fundacji jest świadczenie usług i podejmowanie działań
na rzecz rekreacji, profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy socjalnej w szczególności na rzecz rodzin zagrożonych
ubóstwem. Szczegółowy zakres działalności fundacji określa jej Statut. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 35 tys. zł.
Wkładem Spółki KOGENERACJA SA do Fundacji było 30 tys. zł oraz samochód osobowo-transportowy Opel CAMPO.

5.5.3. Źródła i metody finansowania inwestycji
Łącznie nakłady na inwestycje rzeczowe w okresie 1997 – 30 czerwca 2000 r. wyniosły w Spółce 146 933 tys. zł.
Źródłami finansowania inwestycji w tym czasie były przede wszystkim środki własne, jedynie w niewielkim stopniu
korzystano z kapitałów obcych.

5.5.4. Działalność sponsorska i charytatywna
W zakresie działalności charytatywnej w latach 1997 – 1999 i w I półroczu 2000 r. Spółka dokonała wydatków w łącznej
kwocie 837 tys. zł, w tym:
•      w roku 1997 – 202 tys. zł,

•      w roku 1998 – 159 tys. zł,

•      w roku 1999 – 249 tys. zł

•      w okresie styczeń – czerwiec 2000 r. – 227 tys. zł.

KOGENERACJA SA w ramach prowadzonej działalności charytatywnej przekazuje środki na cele społecznie użyteczne,
a w szczególności na cele związane z opieką zdrowotną, szeroko rozumianą oświatą oraz sportem i rekreacją osób
niepełnosprawnych. Środki rozdzielane są uchwałami Zarządu Spółki, podejmowanymi na wniosek 2-3 osobowego
zespołu, powołanego przez Zarząd Spółki.



5.6. UMOWY KREDYTU, POŻYCZKI, PORĘCZEŃ, GWARANCJI
ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z EMITOWANYCH DŁUŻNYCH
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, PRAW POCHODNYCH LUB
INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
5.6.1. Umowy kredytu i pożyczki
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Spółka nie jest stroną żadnej umowy kredytowej.
Emitent jest stroną następujących umów pożyczek:
1)    umowy pożyczki zawartej w dniu 29 czerwca 1995 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; pożyczka w wysokości 3 000 tys. zł została udzielona Spółce na modernizację 2
kotłów oraz budowę filtrów tkaninowych w EC Czechnica; według stanu na dzień 30 czerwca 2000 r. saldo
niespłaconej pożyczki wynosi 500 tys. zł; termin spłaty pożyczki to 16 listopada 2000 r.,

2)    umowy pożyczki zawartej w dniu 30 grudnia 1991 r. ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w
Warszawie; pożyczka w wysokości 1 000 tys. zł została udzielona Spółce z przeznaczeniem na sfinansowanie robót
mających na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem wykonanych wyrobisk i sztolni oraz sfinansowanie innych prac
związanych z przygotowaniem budowy elektrowni „Młoty”; według stanu na dzień 30 czerwca 2000 r. saldo
niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami skapitalizowanymi wynosi 3 490 tys. zł; termin spłaty pożyczki nie został
w umowie oznaczony.

Według stanu na dzień 30 września 2000 r. saldo niespłaconej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej nie zmieniło się, natomiast saldo pożyczki z PSE SA wynosi 3 548 tys. zł.

5.6.2. Poręczenia i gwarancje
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Spółka udzieliła następujących poręczeń:
1)    poręczenie z dnia 27 stycznia 2000 r. udzielone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Wrocław SA z

siedzibą we Wrocławiu na zaciągnięcie kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 25 000 tys.
zł, który ma być przeznaczony na wspólną realizację programu „Likwidacji niskiej emisji i optymalizacji sieci
ciepłowniczej we Wrocławiu”; data obowiązywania poręczenia – 30 września 2007 r.;

2)    poręczenie z dnia 1 stycznia 2000 r. udzielone ZEC TRANS Sp. z o.o. we Wrocławiu na zaciągnięcie kredytu w
wysokości 128 880 zł z przeznaczeniem na opłaty celne; data obowiązywania poręczenia – 31 grudnia 2000 r.;
kredytodawca – Wielkopolski Bank Kredytowy SA;

3)    poręczenie pożyczki udzielone dnia 20 kwietnia 1994 r. Raciborskiej Fabryce Kotłów „RAFAKO” SA z siedzibą w
Raciborzu na kwotę 4 750 tys. zł; data obowiązywania poręczenia – 20 grudnia 2006 r.; kredytodawca – Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa;

4)    poręczenie wekslowe z dnia 17 lipca 1998 r. do weksla in blanco wystawionego na kwotę 1 500 tys. zł przez ZEC
HURT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; data obowiązywania poręczenia – 14 czerwca 2001 r.; kredytodawca –
Bank Śląski SA O/Wrocław;

5)    poręczenie wekslowe z dnia 27 lipca 1999 r. do weksla in blanco wystawionego na kwotę 360 tys. zł przez ZEC
TRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; data obowiązywania poręczenia – 1 lipca 2001 r.; kredytodawca –
PROSPER BANK SA;

6)    poręczenie wekslowe z dnia 27 lipca 1999 r. do weksla in blanco wystawionego na kwotę 700 tys. zł przez ZEC
SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; data obowiązywania poręczenia – 1 lipca 2001 r.; kredytodawca –
PROSPER BANK SA.

Spółka nie jest stroną żadnych umów gwarancyjnych.



5.6.3. Zobowiązania z emitowanych dłużnych papierów wartościowych, praw
pochodnych lub innych instrumentów finansowych
Na Spółce nie ciążą żadne zobowiązania umowne, wynikające z emitowanych dłużnych papierów wartościowych, praw
pochodnych lub innych instrumentów finansowych.

5.7. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH
5.7.1. Postępowania, których stroną jest Spółka
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu KOGENERACJA SA jest stroną:
•      7 postępowań sądowych, w których Spółka dochodzi łącznej kwoty 221 796,88 zł,

•      3 postępowań upadłościowych i 1 postępowania likwidacyjnego, w których Spółka zgłosiła swoje wierzytelności na
łączną kwotę 31 408,97 zł,

•      2 postępowań układowych, w których Spółka zgłosiła wierzytelności na łączną kwotę 499 092,30 zł,

•      4 postępowań sądowych, w których Spółka występuje jako strona pozwana.

Tabela 5.5. Postępowania sądowe

Lp. 
Data

wytoczenia
powództwa 

Sygnatura
akt Strona pozwana 

Wartość
przedmiotu
sporu [zł] 

Sąd
rozpoznający

sprawę 

Przedmiot
postępowania 

1. 7.10.1997 IV GC
1993/97 

PPU „KRAKPOL”
Sp. z o.o. (Wrocław) 

4 021,82 SR Wrocław-
Fabryczna 

zapłata należności z
tytułu czynszu najmu  

2. 3.10.1997 XIV GC
1445/97 

„HOLDUCT” – Z.
Hołoga (Pszczyna) 

21 560,25 SO Katowice 

zapłata należności z
tytułu błędnie
naliczonego podatku
VAT 

3. 15.04.1997 
X GC
295/97 

„LWÓW-BUD” –
Jan Łochocki
(Wrocław) 

30 512,50 SO Wrocław 
zapłata należności z
tytułu błędnie
naliczonego podatku VAT

4. 17.01.1997 IV GC
243/97 

PPU „KRAKPOL”
Sp. z o.o. (Wrocław) 

2 533,28 SR Wrocław-
Fabryczna 

zapłata należności z
tytułu czynszu najmu 

5. 7.11.1995 IV GC
2072/95 

„F & L” Sp. z o.o.
(Wrocław) 

2 122,93 SR Wrocław-
Fabryczna 

Zapłata należności z
tytułu zakupu towarów 

6. 16.01.1997 XIV GC
81/97 

PPUiH „PLANT+" 149 328,00 SO Katowice Zapłata należności z
tytułu czynszu najmu 

7. 17.06.1994 IX GC
608/94 

PMCIR „IRMIX" 11 718,10 SO Kraków Zapłata należności z
tytułu zakupu towarów 

Razem wartość dochodzonych kwot 221 796,88  
Tabela 5.6. Postępowania upadłościowe i likwidacyjne

Lp. Data ogłoszenia Nazwa 

Zgłoszona
kwota

wierzytelności
[zł] 

1. 30.06.1994 Państwowa Komunikacja Samochodowa – Oddział Naprawczy we
Wrocławiu (upadłość) 

916,18 zł 

2. 16.11.1995 Przedsiębiorstwo Turystyczne „DUNA-TOUR” Sp. z o.o. (Wrocław)
(likwidacja) 

16 701,48 zł 



3. 28.01.2000 PPU REMAK-ZACHÓD Sp. z o.o. (upadłość) 6 885,14 zł 
4. 30.03.2000 PUS EREMEX Sp. z o.o. (upadłość) 6 906,17 zł 
   31 408,97 zł 
Tabela 5.7. Postępowania układowe

Lp. Sygnatura akt Nazwa dłużnika Kwota długu
[zł] 

1. VII Ukł 7/93 Gliwicka Spółka Węglowa SA (Gliwice) 478 549,22 
2. XIV Ukł 41/93 Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa SA (Warszawa) 20 543,08 
   499 092,30 
Tabela 5.8. Postępowania sądowe, w których Spółka występuje jako strona pozwana

Lp. 
Data

wytoczenia
powództwa

Sygnatura akt
Strona

powodowa Sąd rozpoznający  Przedmiot postępowania 

1. 20.06.1996 I C 308/97 
Piotr Tatarski
(Wrocław) 

Sąd Okręgowy we
Wrocławiu

zapłata odszkodowania z tytułu
poniesionego uszczerbku na
zdrowiu 

2. 12.11.1997 IV 2p 38/99 
Wiesława
Kwolek 

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Śródmieście –
Sąd Pracy

wypłata odprawy emerytalnej
oraz nagrody jubileuszowej 

3. 18.04.2000 IV 2 P 627/00 
Wojciech
Denys 

Sąd Rejonowy Wrocław-
Śródmieście

o wydanie orzeczenia w sprawie
doznanego uszczerbku na
zdrowiu 

4. b.d. IV 2 P 1442/99 Halina Tytman-
Sawzdargo 

Sąd Rejonowy Wrocław-
Śródmieście

o ustalenie prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji 

Postępowania sądowe, w których stroną jest KOGENERACJA SA są zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i
egzekucyjnego. Przedmiotem tych postępowań jest w większości przypadków zapłata należności z tytułu umów najmu. Z
uwagi na wartość przedmiotu sporu, wynik wyżej wymienionych spraw nie ma istotnego znaczenia dla działalności
gospodarczej Spółki.

5.7.2. Postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną
przez Spółkę działalnością
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu KOGENERACJA SA uczestniczy w jednym postępowaniu
administracyjnym wszczętym w związku z prowadzoną przez nią działalnością.
W latach 1992 – 1994 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nałożył na Spółkę kary pieniężne z
tytułu przekroczenia dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki w łącznej kwocie 3 186 353,56 zł. Na wniosek Spółki termin
płatności powyższej sumy został odroczony do dnia 10 marca 1999 r. W dniu 25 lutego 1999 r. Spółka wystąpiła z
wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o odliczenie sumy poniesionych przez
Spółkę nakładów inwestycyjnych od łącznej sumy wymierzonych kar. Zgodnie z tym wnioskiem poniesione przez Spółkę
nakłady w latach 1993 – 1998 wielokrotnie przewyższały wielkość nałożonych na Spółkę kar – na inwestycje w zakresie
ochrony powietrza atmosferycznego wydatkowano we wskazanym okresie kwotę ponad 92 000 tys. zł.
W odpowiedzi na powyższy wniosek Spółki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją z dnia
22 kwietnia 1999 r. odmówił odliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę na inwestycje oraz, w trybie art. 110 c ust. 6
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z
późn. zm.), podwyższył wysokość wymierzonych kar o 50%. Łączna kwota zobowiązań Spółki z tytułu przekroczenia
dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki wynosi zatem 4 779 530,36 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego, Spółka winna być
zwolniona z zapłaty tej kary.
W dniu 7 maja 1999 r. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we



Wrocławiu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, wnosząc o uchylenie decyzji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz o wydanie decyzji odliczającej poniesione przez Spółkę nakłady na
zrealizowane inwestycje, które wielokrotnie przekraczają wysokość kar. Według stanu na dzień 1 sierpnia 2000 r. sprawa
pozostaje w toku. Z uwagi na wartość przedmiotu sporu, wynik wyżej wymienionego postępowania ma znaczenie dla
działalności Spółki.

5.8. INFORMACJE O JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I
STOWARZYSZONYCH W ZAKRESIE ISTOTNYM DLA OCENY
SPÓŁKI
5.8.1. Ogólne informacje o podmiotach grupy kapitałowej, ich produktach i
rynkach

5.8.1.1. PPO SIECHNICE Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „SIECHNICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PPO SIECHNICE Sp.
z o.o.) z siedzibą w miejscowości Siechnice k/Wrocławia, ul. Opolska 30 została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy dnia 1 lipca 1994 r. pod numerem RHB
4787. Kapitał zakładowy PPO SIECHNICE Sp. z o.o. wynosi 18 680 400 zł i dzieli się na 186 804 udziały o wartości
nominalnej 100 zł każdy. KOGENERACJA SA posiada 51% udziałów w kapitale i 51% głosów na zgromadzeniu
wspólników; 49% posiada Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie reprezentowana przez Oddział
Terenowy we Wrocławiu.
Przedmiotem działalności PPO SIECHNICE Sp. z o.o. jest: produkcja ogrodnicza, przetwórstwo rolno-spożywcze, import
surowców i innych materiałów do celów produkcyjnych, handel wszelkiego rodzaju artykułami, wyrobami i materiałami, w
tym eksport i import tych towarów, świadczenie usług technicznych, doradztwo, szkolenie w zakresie rolnictwa i
ogrodnictwa, usługi budowlano-montażowe, a od 6 marca 2000 r. – także hotelarsko-gastronomiczne.
PPO SIECHNICE Sp. z o.o. posiada następujące koncesje:
•      na obrót ciepłem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 października 1998 r. na okres do 31

października 2008 r., numer decyzji OCC/119/757/U/OT – 6/98/JK,

•      na przesyłanie i dystrybucję ciepła wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 października 1998
r. na okres do 31 października 2008 r., numer decyzji PCC/439/757/U/OT – 6/98/JK.

Podstawowe produkty PPO SIECHNICE Sp. z o.o. to warzywa i kwiaty szklarniowe. Przedsiębiorstwo gospodarując na
84 ha gruntu położonego na obrzeżu Wrocławia posiada 23 ha powierzchni szklarniowej oraz 1 ha bloków foliowych.
Przychody ze sprzedaży wyniosły w 1999 roku 53 136 tys. zł, natomiast w I półroczu 2000 r. – 25 987 tys. zł.
Przedsiębiorstwo posiada licznych i zróżnicowanych pod względem formy organizacyjno-prawnej odbiorców. PPO
SIECHNICE Sp. z o.o. nie posiada odbiorców, których udział w przychodach ze sprzedaży przekraczałby 10%. Podobna
sytuacja występuje w relacjach z dostawcami, ale z jednym wyjątkiem – dostawcą do PPO SIECHNICE Sp. z o.o., którego
udział w zaopatrzeniu w materiały i usługi przekracza 10%, jest KOGENERACJA SA. Udział ten wynosi około 50%.

5.8.1.2. ZEC TRANS Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Transportowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC
TRANS Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 zostało wpisane do rejestru handlowego w dniu 19
czerwca 1992 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu
pod numerem RHB 3167. Kapitał zakładowy ZEC TRANS Sp. z o.o. wynosił w dniu wpisania do rejestru handlowego 15
000 zł i dzielił się na 300 udziałów po 50 zł każdy. KOGENERACJA SA objęła 147 udziałów na łączną kwotę 7 350 zł.
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 grudnia 1994 r. podniesiono kapitał zakładowy o 35 000 zł poprzez
ustanowienie nowych udziałów o wartości 50 zł każdy; Spółka objęła w podwyższonym kapitale 343 udziały. Obecnie
kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł, a KOGENERACJA SA posiada 490 udziałów na łączną kwotę 24 500 zł, co stanowi
49% kapitału zakładowego i 49% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników. Udział KOGENERACJI SA w kapitale
zakładowym ZEC TRANS Sp. z o.o. nie uległ zmianie od chwili powstania tej spółki, tj. od 1992 r. Pozostała część



udziałów należy do pracowników ZEC TRANS Sp. z o.o. i pracowników Spółki KOGENERACJA SA.
Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych oraz prowadzenie działalności
usługowej jako agencji celnej. Zdecydowaną większość przychodów – ok. 99% – spółka osiąga ze sprzedaży usług
transportowych, wykonywanych samochodami osobowymi, autobusami, samochodami dostawczymi i ciężarowymi oraz
sprzętem specjalistycznym. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 1999 r. 5 123 tys. zł, natomiast w I półroczu 2000 r. –
3 080 tys. zł.
Udział KOGENERACJI w wartości sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi ponad 52%. Udział ten jednak z roku na rok się
zmniejsza. Inni ważni odbiorcy to Spółdzielcze Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie „Mamut” i Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, każdy o udziale ponad 10% wartości sprzedaży. Najważniejszy dostawca to PKN ORLEN
– jego udział w dostawach ogółem wynosi ok. 10%.

5.8.1.3. ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław „ELEKTROSERVICE” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 zostało
wpisane do rejestru handlowego w dniu 30 grudnia 1993 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI
Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu pod numerem RHB 4381. Kapitał zakładowy spółki wynosił w dniu wpisania do
rejestru handlowego 150 000 zł i dzielił się na 3 000 udziałów po 50 zł każdy. KOGENERACJA SA objęła 1470 udziałów
na łączną kwotę 73 500 zł, co stanowiło 49% kapitału zakładowego ZEC ELEKTROSERVICE Spółka z o.o. Uchwałą
Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 kwietnia 1995 r. podwyższono kapitał do 300 000 zł i KOGENERACJA SA objęła 1
470 nowych udziałów na kwotę 73 500 zł. Obecnie KOGENERACJA SA posiada 2 940 udziałów na łączną kwotę 147
000 zł, co stanowi 49% kapitału zakładowego spółki i 49% głosów na zgromadzeniu wspólników. Udział Spółki
KOGENERACJA SA w kapitale zakładowym ZEC ELEKTROSERVICE Spółka z o.o. nie uległ zmianie od chwili
powstania tej spółki, tj. od 1993 r. Pozostała część udziałów należy do osób fizycznych, w tym pracowników Spółki
KOGENERACJA SA i ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności spółki są usługi eksploatacyjne i serwisowe, wykonawstwo inwestycyjne, projektowanie,
produkcja oraz eksport urządzeń i sieci elektroenergetycznych, urządzeń energetycznych, elektrycznych, przemysłowych,
produkcja artykułów budowlanych z wykorzystaniem odpadów energetycznych, handel artykułami przemysłowymi,
proekologiczna produkcja energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.
ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. posiada certyfikat wydany przez TÜV CERT-TÜV NORD Zertifizierungs-und
Umweltgutachter Gesellschaft GmbH ważny do kwietnia 2002. Certyfikat poświadcza, że ZEC ELEKTROSERVICE Sp.
z o.o. wprowadził i stosuje system zarządzania jakością w zakresie projektowania, modernizacji i eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a tym samym spełnia wymagania norm DIN EN
ISO 9001.
Przedsiębiorstwo wykonuje prace modernizacyjne i remontowe urządzeń elektroenergetycznych i ciepłowniczych w części
elektrycznej oraz prace projektowe, a także świadczy usługi kompleksowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
Przedsiębiorstwo uzyskuje coraz większe przychody ze sprzedaży. W roku 1997 r. wyniosły one 9 392 tys. zł, w 1998 r.
– 11 874 tys. zł, a w 1999 r. – 13 571 tys. zł. W I półroczu 2000 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 6 482
tys. zł.
W I półroczu przychody ze sprzedaży na rzecz KOGENERACJI stanowiły ok. 77% wartości sprzedanych usług.
Przedsiębiorstwo nie jest uzależnione od dostawców przy wykonywaniu prac poza rynkiem KOGENERACJI SA, na tym
rynku natomiast obowiązuje zasada korzystania z usług zaopatrzeniowych PZH ZEC HURT Sp. z o.o.

5.8.1.4. ZEC HURT Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo-Handlowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (ZEC HURT Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu, Plac Staszica 30, zostało wpisane do rejestru
handlowego w dniu 21 grudnia 1993 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy
Rejestrowy we Wrocławiu pod numerem RHB 4328. Kapitał zakładowy ZEC HURT Sp. z o.o. wynosił w dniu wpisania
do rejestru handlowego 125 000 zł i dzielił się na 2 500 udziałów po 50 zł każdy. KOGENERACJA SA objęła 1 225
udziałów w łącznej kwocie 61 250 zł, co stanowiło 49% kapitału zakładowego spółki. W dniu 1 października 1995 r.
uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 września 1995 r. podwyższono kapitał zakładowy do wysokości 325 000
zł. W podwyższonym kapitale KOGENERACJA SA objęła 1 960 udziałów na kwotę 98 000 zł. Obecnie
KOGENERACJA SA posiada 3 185 udziałów na łączną kwotę 159 250 zł, co stanowi 49% kapitału zakładowego Spółki i
49% głosów na zgromadzeniu wspólników. Udział Spółki KOGENERACJA SA w kapitale ZEC HURT Sp. z o.o. nie



zmienił się od roku 1993.
Przedmiotem działalności ZEC HURT Sp. z o.o. jest m.in. sprzedaż hurtowa paliw oraz produktów pochodnych z
wyłączeniem koncesjonowanych, sprzedaż hurtowa metali i rud metali, drewna i materiałów budowlanych, artykułów
metalowych, wyrobów chemicznych, pozostałych półproduktów, odpadów i złomu, sprzedaż hurtowa i detaliczna
żywności, napojów i tytoniu, sprzedaż pojazdów mechanicznych i motocykli, części i akcesoriów do nich, ich obsługa i
naprawa, towarowy transport drogowy, przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, wynajem
środków transportu lądowego, przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub ich części,
inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, budowlane prace wykończeniowe.
ZEC HURT Sp. z o.o. posiada Certyfikat Systemu Jakości, tj. spełnia wymagania normy PN – ISO 9002: 1996 w zakresie:
•      usług zaopatrzeniowych obejmujących dostawy materiałów, części zamiennych i dóbr inwestycyjnych bez

ograniczenia branży,

•      usług magazynowych polegających na przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu przedmiotów wyżej wymienionych
dostaw oraz innych przedmiotów powierzonych przez klientów.

Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na okres od 29 grudnia 1998 roku do 28 grudnia
2001. We wrześniu 1998 r. spółka otrzymała także certyfikat ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Solidny Partner”
za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie.
Po 6 miesiącach 2000 r. przychody ze sprzedaży na rzecz KOGENERACJI stanowią 58% całości przychodów.
Wysokość przychodów ze sprzedaży usług wykazuje tendencję malejącą – w okresie 1997 – I półrocze 2000 r. sprzedaż
przedsiębiorstwa w tys. zł wynosiła: w 1997 r. – 34 932, w 1998 – 29 456, w 1999 r. – 21 486 i w I półroczu 2000 r. – 6
237. Przedsiębiorstwo nie jest uzależnione od dostawców.

5.8.1.5. ZEC SERVICE Sp. o.o.
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC
SERVICE Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 zostało wpisane do rejestru handlowego w dniu 1
lipca 1992 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu pod
numerem RHB 3170. Kapitał zakładowy ZEC SERVICE Sp. z o.o. wynosił w dniu wpisania do rejestru handlowego 250
000 zł i dzielił się na 5 000 udziałów po 50 zł każdy. KOGENERACJA SA objęła 2 450 udziałów na kwotę 122 500 zł.
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 marca 1994 r. podniesiono kapitał spółki o kwotę 7 700 zł. Kapitał
zakładowy ZEC SERVICE Sp. z o.o. wynosi obecnie 257 700 zł. KOGENERACJA SA posiada 2 450 udziałów na kwotę
122 500 zł, co stanowi 47,5% kapitału zakładowego spółki oraz 47,5% głosów na zgromadzeniu wspólników. Udział
Spółki KOGENERACJA SA w kapitale zakładowym nie zmienił się od 1992 roku, pozostała część udziałów należy do
osób fizycznych, w tym pracowników ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności Spółki są remonty i montaż urządzeń energetycznych i przemysłowych, urządzeń oraz instalacji
gazowych, produkcja i handel wyrobami przemysłowymi, inwestycje, usługi elektryczne, termoizolacyjne, budowlano-
montażowe, konstrukcyjno-technologiczne, prowadzenie badań i pomiarów urządzeń oraz instalacji energetycznych,
projektowanie urządzeń oraz instalacji energetycznych, usługi w zakresie eksploatacji lokalnych kotłowni i ciepłowni,
eksport i import towarów i usług.
ZEC SERVICE Sp. z o.o. posiada certyfikat wydany przez TÜV CERT-TÜV NORD Zertifizierungs-und
Umweltgutachter Gesellschaft GmbH ważny do kwietnia 2002. Certyfikat poświadcza, że ZEC SERVICE Sp. z o.o.
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie remontów, montaży i modernizacji urządzeń
energetycznych i przemysłowych oraz produkcji konstrukcji stalowych, a tym samym spełnia wymagania norm DIN EN
ISO 9002.
We wrześniu 1998 r. spółka uzyskała certyfikat ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Solidny Partner” za rzetelność,
uczciwość i terminowość w biznesie. 17 stycznia 2000 r. spółka otrzymała tytuł „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” nadany
przez Krajową Izbę Gospodarczą, a w marcu 2000 r. – rekomendację dla członka Business Centre Club jako firma rzetelna i
wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej i akceptująca zasady kodeksu honorowego.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie remontów urządzeń energetycznych, modernizacji oraz utrzymania ruchu
urządzeń. Podstawowe produkty to:
1)    remonty i modernizacje: kotłów, turbin, pomp, wentylatorów, sprężarek, urządzeń dźwigowych,

2)    budowa kotłowni ekologicznych i węzłów cieplnych,



3)    contracting energetyczny,

4)    eksploatacja instalacji technicznych,

5)    diagnostyka urządzeń wirujących i ciśnieniowych.

Sprzedaż przedsiębiorstwa w okresie 1997 – I półrocze 2000 r. wykazuje systematyczny wzrost. Wartość sprzedaży w
tys. zł wynosiła: w 1997 r. – 18 306, w 1998 r. – 20 537, w 1999 r. – 24 863 i w I półroczu 2000 r. – 10 461.
Udział KOGENERACJI w sprzedaży spółki wynosi obecnie około 51%. Jest to udział o wiele mniejszy niż na początku
działalności przedsiębiorstwa, kiedy stanowił 70 – 80% sprzedaży. Przedsiębiorstwo nie jest uzależnione od dostawców.

5.8.1.6. ZEC DIAGPOM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-Pomiarowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. (ZEC
DIAGPOM Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 zostało wpisane do rejestru handlowego w dniu 3
marca 2000 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB
9294. Kapitał zakładowy spółki wynosi 125 000 zł i dzieli się na 1000 udziałów po 125 złotych każdy. KOGENERACJA
SA objęła 400 udziałów (40% kapitału zakładowego i tyleż głosów na zgromadzeniu wspólników). ZEC SERVICE Sp. z
o.o. objęła 38% kapitału zakładowego, pozostałe udziały objęły osoby fizyczne.
Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie badań i analiz technicznych, handel detaliczny
prowadzony poza siecią sklepową.
W I półroczu 2000 r., a zatem po ok. 3 miesiącach działalności, spółka osiągnęła przychody w wysokości 784 tys. zł.

5.8.1.7. ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich INFOSERVICE Spółka z o.o. (ZEC
INFOSERVICE Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 zostało wpisane do rejestru handlowego w
dniu 1 czerwca 2000 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem RHB 9542. Kapitał zakładowy spółki wynosi 140 000 zł i dzieli się na 1 400 udziałów po 100 złotych każdy.
KOGENERACJA SA objęła 490 udziałów (35% kapitału zakładowego i tyleż głosów na zgromadzeniu wspólników), ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. objęła 27% kapitału zakładowego, pozostałe spółki stowarzyszone z KOGENERACJĄ
SA objęły po 3%, osoby fizyczne objęły łącznie 20% kapitału zakładowego.
Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie oprogramowania,
doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, przetwarzania danych, usług baz danych, transmisji danych i wiadomości,
usług przywoławczych (paging), konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących, handlu detalicznego
prowadzonego poza siecią sklepową.
Do 30 czerwca 2000 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 102 tys. zł.

5.8.1.8. ESP MŁOTY SA
Elektrownia Szczytowo-Pompowa „Młoty” Spółka Akcyjna z siedzibą w Młotach k/Bystrzycy Kłodzkiej została
wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Gospodarczy dnia 21 września 1991 r.
pod numerem RHB 521/91. Kapitał akcyjny spółki wynosi 140 000 zł i dzieli się na 1 400 akcji po 100 zł każda.
Wszystkie akcje są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi zgodnie z treścią § 9 statutu spółki. W kapitale akcyjnym
KOGENERACJA SA objęła 350 akcji na łączną sumę 35 000 zł, co stanowi 25% kapitału akcyjnego Elektrowni
Szczytowo-Pompowej „Młoty” Spółka Akcyjna.
Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności dotyczącej przygotowania, budowy i eksploatacji Elektrowni
Szczytowo-Pompowej Młoty. Pozostali akcjonariusze to:
•      Electricité de France z siedzibą w Paryżu – 25%,

•      Tractebel z siedzibą w Brukseli – 25%,

•      Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Warszawie – 25%.

ESP MŁOTY SA została utworzona przez Zespół Elektrociepłowni Wrocław SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA,
Electricité de France (Francja) i Tractebel (Belgia) w celu przygotowania budowy i eksploatacji elektrowni w Młotach.
Ponieważ decyzja o budowie elektrowni szczytowo-pompowej jeszcze nie zapadła, przedsiębiorstwo nie prowadzi
praktycznie żadnej działalności i wobec tego nie ma znaczenia dla oceny Spółki. Znaczenie ma natomiast projektowana
inwestycja w Młotach, o czym więcej napisano w punkcie 6.7.6 rozdziału szóstego Prospektu.



inwestycja w Młotach, o czym więcej napisano w punkcie 6.7.6 rozdziału szóstego Prospektu.

5.8.2. Powiązania umowne w ramach grupy kapitałowej

5.8.2.1. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a Jednostką Zależną
KOGENERACJA SA i Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „SIECHNICE” Sp. z o.o. zawarły w dniu 1 czerwca 1999
r. Umowę nr 2/GW 1/99 dostawy energii cieplnej, w postaci gorącej wody o temperaturze regulowanej jak dla miejskiego
systemu ciepłowniczego. Spółka zobowiązała się dostarczać energię cieplną na potrzeby technologiczne, grzewcze i
przygotowania ciepłej wody użytkowej, w ilości wynikającej z mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę w wysokości
43,6 MW, a od dnia 1 października 1999 r. – 45,6 MW. Granicą dostarczania energii cieplnej, będącą jednocześnie granicą
podziału majątkowego na urządzenia Spółki i PPO SIECHNICE Sp. z o.o., stanowią kołnierze kryz pomiarowych
zabudowane na sieci cieplnej od strony odbiorcy. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z mocą obowiązującą od
dnia zawarcia. W umowie przewidziano sytuacje, w których KOGENERACJA SA jest uprawniona do wstrzymania i
ograniczenia dostarczania energii. Podstawą określenia warunków finansowych umowy jest taryfa dla ciepła (1/99),
zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 19 kwietnia 1999 r. (OWR-820/1276-A/18/99/JK), a
obowiązująca od dnia 1 czerwca 1999 r. Łączny przychód Spółki z tytułu sprzedaży ciepła i mocy wyniósł w 1999 r.
9.090 tys. zł. PPO SIECHNICE Sp. z o.o. ma prawo do naliczenia opłaty dodatkowej (kary umownej) za niedostarczenie
przez Spółkę zamówionej mocy cieplnej trwające dłużej niż 8 godzin. Wysokość opłaty stanowi wartość iloczynu ceny
taryfowej zamówionej mocy cieplnej oraz wielkości maksymalnego niedostarczenia mocy cieplnej w okresie
rozliczeniowym. Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez odbiorcę odszkodowania
przekraczającego wysokość wskazanych opłat (kar).

5.8.2.2. Stosunki umowne pomiędzy Spółką a Jednostkami Stowarzyszonymi
Umowy o współpracy
Z każdą z Jednostek Stowarzyszonych, powstałych w wyniku restrukturyzacji, czyli z ZEC TRANS Sp. z o.o., ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o., ZEC HURT Sp. z o.o. i ZEC SERVICE Sp. z o.o., ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. i ZEC
INFOSERVICE Sp. z o.o. KOGENERACJA SA zawarła umowy o współpracy na czas nieoznaczony. Corocznie strony
uzupełniają treść umów, określając zasady zlecania robót i usług. Obecnie do każdej z umów o współpracy strony dodały
aneksy wprowadzające „Zasady zlecania robót i usług spółkom-córkom i spółce gospodarczej w roku 2000”.
Zasady te wyznaczają wielkości robót, które Jednostki Stowarzyszone mogą otrzymać w drodze zleceń bezprzetargowych
oraz ustalają sposób i terminy podejmowania przez zainteresowane strony działań zmierzających do przyjęcia nowych
cenników robót i usług, marż i zasad rozliczeń. Na mocy powyższych postanowień zaleca się również podejmowanie
przez podmioty stowarzyszone aktywniejszych działań zmierzających do zwiększenia liczby zleceń uzyskiwanych na
rynku zewnętrznym ze szczególnym uwzględnieniem ich opłacalności i stopnia zaspokojenia potrzeb głównego odbiorcy
przedmiotowych robót i usług, tj. Spółki KOGENERACJA SA.
Omawiane „Zasady zlecania” gwarantują ponadto, że Jednostki Stowarzyszone w zakresie swej działalności korzystać
będą na zasadzie pierwszeństwa z usług:
•      ZEC HURT Sp. z o.o. – w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług magazynowych,

•      ZEC TRANS Sp. z o.o. – w zakresie usług transportowych, spedycyjnych oraz zakupów środków transportu,

•      ZEC SERVICE Sp. z o.o. oraz ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. – w zakresie usług statutowych świadczonych
przez te spółki,

•      ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. – w zakresie usług diagnostyczno-pomiarowych,

•      ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. – w zakresie usług informatycznych,

zaś KOGENERACJA SA – w zakresie usług socjalnych (w tym ochrona zdrowia i ochrona mienia) na warunkach
określonych w odrębnych umowach.

Pozostałe umowy
Poza wymienionymi umowami o współpracy pomiędzy Spółką i Jednostkami Stowarzyszonymi zawarte są następujące
umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Spółki KOGENERACJA SA:
•      ZEC HURT Sp. z o.o. najmuje przy ul. Łowieckiej 24/2 we Wrocławiu oraz na terenie EC Czechnica pomieszczenia

biurowe, magazynowe, socjalne, zaplecza technicznego, garaże o łącznej powierzchni 3267 m2 oraz place



magazynowe, o powierzchni 3334 m2,

•      ZEC SERVICE Sp. z o.o. najmuje na terenie EC Wrocław oraz na terenie EC Czechnica pomieszczenia produkcyjne,
biurowe, zaplecza socjalnego, gospodarczego i technicznego, o łącznej powierzchni 8718 m2 oraz parkingi i place o
powierzchni 1605 m2,

•      ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. najmuje na terenie EC Wrocław oraz na terenie EC Czechnica pomieszczenia
produkcyjne, biurowe, zaplecza socjalnego, technicznego oraz garaże, o łącznej powierzchni 4184 m2,

•      ZEC TRANS Sp. z o.o. najmuje na terenie EC Wrocław oraz na terenie EC Czechnica pomieszczenia biurowe i
zaplecza technicznego o powierzchni 188 m2, garaże i parkingi o powierzchni 479 m2 oraz place manewrowe o
powierzchni 1100 m2,

•      ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. dzierżawi na terenie EC Wrocław pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 641,1 m2

– wraz ze specjalistycznym sprzętem diagnostyczn-pomiarowym,

•      ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. dzierżawi na terenie EC Wrocław pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni
146,31 m2 – wraz ze specjalistycznym sprzętem komputerowym.

Pierwsze cztery umowy noszą datę 2 stycznia 1998 r. i zawarte zostały na czas nieokreślony. Pozostałe dwie zawarto w
dniach (odpowiednio) 29 lutego 2000 r. i 20 maja 2000 r. na czas określony, do dnia 31 grudnia 2000 r. Każda ze stron
może rozwiązać umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Jednostki Stowarzyszone, z którymi zostały zawarte umowy najmu na obiekty znajdujące się na terenie Spółki, korzystają
także z produkowanego przez nią ciepła. W umowach najmu i dzierżawy zostały przewidziane opłaty za ciepło.

5.8.2.3. Umowy zawarte pomiędzy Jednostkami Stowarzyszonymi
1.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 2 stycznia 1998 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Transportowym Zespołu

Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC TRANS Sp. z o.o.) i Przedsiębiorstwem
Serwisowym Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC SERVICE Sp. z
o.o.).

       Przedmiotem umowy są zasady współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjno-transportowych przez ZEC
TRANS Sp. z o.o. na rzecz ZEC SERVICE Sp. z o.o. Strony wzajemnie deklarują wolę korzystania ze swoich usług
na zasadzie pierwszeństwa przed innymi podmiotami. ZEC TRANS Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług
w zakresie: przewozu osób i towarów, najmu pojazdów, usług dźwigowych i spedycyjnych. Ceny oferowanych usług
ustalane są na podstawie cennika ustalanego corocznie przez ZEC SERVICE Sp. z o.o. Dla usług nieobjętych
cennikiem ceny ustalane są w drodze negocjacji na podstawie aktualnych cen rynkowych w makroregionie. § 9 umowy
przewiduje możliwość zawierania umów szczegółowych dotyczących poszczególnych zakresów działalności. Umowa
została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego terminu
wypowiedzenia.

2.    Umowa o świadczenie usług transportowych zawarta w dniu 2 stycznia 1998 r. pomiędzy podmiotami
wymienionymi w pkt. 1.

       Umowa została zawarta na podstawie opisanego wyżej § 9 umowy o współpracy opisanej w pkt. 1. Umowa
precyzuje zasady świadczenia usług transportowych. Zgodnie z umową ZEC TRANS Sp. z o.o. realizuje zlecone
usługi środkami transportu stanowiącymi jego własność oraz podnajmowanymi. Wszelkie koszty eksploatacji
pojazdów, ubezpieczenia, napraw i przeglądów ponosi ZEC TRANS Sp. z o.o. Ceny świadczonych usług określa
cennik stanowiący załącznik do umowy. Umowa szczegółowo określa sposób prowadzenia rozliczeń pomiędzy
stronami. Umowa została zawarta na okres do końca 1998 roku, a następnie przedłużona na 1999 rok. W dniu 29
grudnia 1999 r. strony podpisały aneks nr 2, na mocy którego przedłużyły okres obowiązywania umowy na rok 2000.
Integralną część umowy stanowi cennik usług ustalony przez ZEC TRANS Sp. z o.o. Umowa może zostać
rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. ZEC TRANS Sp. z o.o.
może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli ZEC SERVICE Sp. z o.o. będzie zalegać z
zapłatą wynagrodzenia za okres przekraczający 2 miesiące lub dopuści się naruszenia innych postanowień umowy.



3.    Umowa o współpracy zawarta w dniu 15 grudnia 1996 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Transportowym Zespołu
Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC TRANS Sp. z o.o.) i Przedsiębiorstwem
Usługowym Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ELEKTROSERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.).

       Przedmiotem umowy są zasady współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjno-transportowych przez ZEC
TRANS Sp. z o.o. na rzecz ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. Strony wzajemnie deklarują wolę korzystania ze
swoich usług na zasadzie pierwszeństwa przed innymi podmiotami. ZEC TRANS Sp. z o.o. zobowiązuje się do
świadczenia usług w zakresie: przewozu osób i towarów, najmu pojazdów z kierowcą i bez kierowcy, usług
dźwigowych i spedycyjnych oraz pośrednictwa w zakupie pojazdów samochodowych. Ceny oferowanych usług
ustalane są na podstawie cennika ustalanego przez ZEC TRANS Sp. z o.o. Dla usług nieobjętych cennikiem ceny
ustalane są w drodze negocjacji na podstawie aktualnych cen rynkowych w makroregionie. Umowa została zawarta na
czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia. ZEC
TRANS Sp. z o.o. na rok 1999 ustalił nowy cennik usług, który aktualnie obowiązuje.

4.    Umowa o wzajemnym świadczeniu usług zawarta w styczniu 1999 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem
Zaopatrzeniowo-Handlowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZEC HURT Sp. z o.o.) i Przedsiębiorstwem
Usługowym Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ELEKTROSERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.).

       Umowa reguluje zasady wzajemnego świadczenia statutowych usług przez strony oraz wzajemnych rozliczeń z tego
tytułu. Na podstawie umowy ZEC HURT Sp. z o.o. zleca, a ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. przyjmuje do
wykonania usługi w zakresie utrzymania ruchu, remontów, przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych oraz
usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach użytkowanych przez ZEC HURT Sp. z o.o. Rozliczenie za
wykonane prace następuje w cyklach miesięcznych na podstawie kosztorysu powykonawczego dla zleceń
jednorazowych oraz ryczałtowo dla prac konserwacyjnych. Do dokumentów rozliczeniowych dołącza się
każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy. Podstawą wyceny usług świadczonych przez ZEC ELEKTROSERVICE
Sp. z o.o. jest harmonogram z wyceną prac i stawkami za roboczogodzinę, który stanowi załącznik do umowy. Na
podstawie opisywanej umowy ZEC HURT Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. w zakresie:

•      dostaw materiałów, części zamiennych i dóbr inwestycyjnych – zgodnie z zapotrzebowaniem ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.,

•      kompleksowej obsługi w zakresie materiałów biurowych i komputerowych materiałów eksploatacyjnych
realizowaną przez placówkę handlową położoną we Wrocławiu przy ul. Dubois 23,

•      kompleksowej obsługi w zakresie dostaw odzieży ochronnej, roboczej i środków czystości, realizowanej przez
Hurtownię przy ul. Staszica 30 we Wrocławiu,

•      regeneracji części zamiennych na podstawie indywidualnych zgłoszeń,

•      gospodarki surowcami wtórnymi i zapasami nadmiernymi według indywidualnych uzgodnień,

•      usług magazynowania,

•      usług prostych (tj. prace ziemne – kopanie rowów, układanie kabli, zasypywanie wykopów, wykonywanie
przekuć itp.).

       Z tytułu świadczonych usług w zakresie dostaw ZEC HURT Sp. z o.o. nalicza marżę handlową, za pozostałe usługi
rozliczenie następuje według indywidualnych ustaleń. W przypadku przekroczenia przez strony ustalonych
terminów zapłaty strony są zobowiązane do naliczania odsetek w wysokości 18% w stosunku rocznym. W
przypadku przekroczenia terminu płatności o 60 dni wysokość naliczanych odsetek odpowiada odsetkom
ustawowym. Za opóźnienia w terminie realizacji usług przewidziane są kary umowne w wysokości 0,5% wartości
netto dostawy za każdy dzień zwłoki. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. może odstąpić od realizacji zlecenia i dokonać zakupu samodzielnie obciążając ZEC



HURT Sp. z o.o. kosztami zakupu według wartości netto.

       ZEC HURT Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia, w przypadku gdy stawiane przez ZEC
ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. warunki nie pozwalają na jego prawidłową realizację co do terminu oraz innych
uwarunkowań. Ponadto ZEC HURT Sp. z o.o. będzie obciążał ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. za opóźnienia w
zwrocie opakowań wielokrotnego użytku równowartością kar nałożonych na ZEC HURT Sp. z o.o. przez właściciela
opakowań. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2000 r.

5.    Umowa o wzajemnym świadczeniu usług zawarta w dniu 2 stycznia 1999 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem
Zaopatrzeniowo-Handlowym Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (ZEC
HURT Sp. z o.o.) i Przedsiębiorstwem Transportowym Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (ZEC TRANS Sp. z o.o.).

       Umowa reguluje zasady współpracy i rozliczeń pomiędzy stronami. ZEC HURT Sp. z o.o. zobowiązuje się do
świadczenia usług w zakresie:

•      dostaw materiałów, części zamiennych, dóbr inwestycyjnych,

•      obsługi kontraktów zagranicznych w zakresie eksportu i importu towarów i usług,

•      kompleksowej obsługi w zakresie materiałów biurowych i komputerowych materiałów eksploatacyjnych
realizowaną przez placówkę handlową położoną we Wrocławiu przy ul. Dubois 23,

•      kompleksowej obsługi w zakresie dostaw odzieży ochronnej, roboczej i środków czystości, realizowanej przez
Hurtownię przy ul. Staszica 30 we Wrocławiu,

•      regeneracji części zamiennych na podstawie indywidualnych zgłoszeń,

•      gospodarki surowcami wtórnymi i zapasami nadmiernymi według indywidualnych uzgodnień,

•      usług magazynowania.

       ZEC TRANS Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług przewozu osób i towarów, najmu pojazdów z kierowcą
i bez kierowcy, usług dźwigowych i spedycyjnych, pośrednictwa w zakupie pojazdów samochodowych oraz usług
agencji celnej.

       Z tytułu świadczonych usług w zakresie dostaw ZEC HURT Sp. z o.o. nalicza marżę handlową, za pozostałe usługi
rozliczenia następują według indywidualnych ustaleń. Podstawą rozliczenia usług świadczonych przez ZEC TRANS
Sp. z o.o. będą dane zawarte w kartach drogowych. Rozliczenie nastąpi według cen określonych w cenniku
stanowiącym załącznik do umowy. Dla usług nieobjętych cennikiem ceny ustalane są w drodze negocjacji na
podstawie aktualnych cen rynkowych w makroregionie. Umowa przewiduje możliwość reklamy ZEC HURT Sp. z
o.o. na pojazdach dzierżawionych od ZEC TRANS, która zostanie wykonana i opłacona przez ZEC HURT Sp. z
o.o., po uprzednim uzgodnieniu projektu reklamy. Za przekroczenie terminów płatności strony będą obligatoryjnie
naliczać odsetki w wysokości ustawowej. Za opóźnienia w realizacji usług strony mogą być obciążane karami
umownymi w wysokości 0,05% wartości netto usługi za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości netto.

       Umowa została zawarta na czas określony od 2 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. i może być rozwiązana przez
każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

6.    Umowa o współpracy pomiędzy ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. a ZEC SERVICE Sp. z o.o., zawarta w dniu 1 kwietnia
2000 r. Umowa określa wzajemne zobowiązania stron, zasady składania zapotrzebowań i warunki rozliczeń w
zakresie działalności statutowej obu jednostek. Umowę zawarto na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia
zawarcia.

7.    Umowa o świadczenie usług w zakresie wypożyczania narzędzi i obsługi narzędziowni, zawarta w dniu 1 kwietnia
2000 r. pomiędzy ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. a ZEC SERVICE Sp. z o.o. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia na
czas nieoznaczony.

8.    Umowa Nr 19/2000 o wzajemnym świadczeniu usług, zawarta w dniu 1 sierpnia 2000 r. pomiędzy ZEC HURT Sp. z



o.o. a ZEC INFOSERVICE Sp. z o.o. Na mocy tej umowy strony zobowiązały się do wzajemnego świadczenia usług
w zakresie swojej działalności statutowej. Umowa obejmuje ponadto zasady składania zamówień oraz zasady
wzajemnych rozliczeń. Umowę zawarto na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia zawarcia.



Rozdział 6 OCENY I PROGNOZY
EMITENTA
6.1. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
EMITENTA
Podstawę oceny zarządzania zasobami finansowymi Spółki stanowią dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat za I
półrocze 2000 r. oraz za rok 1999. W tabeli 6.1 przedstawiono skróconą wersję bilansów Spółki, w tabeli 6.2 – wybrane
pozycje rachunku wyników, a w tabeli 6.3 – podstawowe wskaźniki finansowe.

Tabela 6.1. Skrócony bilans Spółki na 30.06.2000 i 31.12.1999 (w tys. zł)

L.p. Wyszczególnienie 30.06.2000 31.12.1999 
Aktywa 
1. Majątek trwały, w tym: 403 983 409 258 
  1.1. Rzeczowy majątek trwały 390 957 398 642 
  1.2. Finansowy majątek trwały 11 673 9 332 
2. Majątek obrotowy, w tym: 90 001 126 707 
  2.1. Zapasy 61 198 83 422 
  2.2. Należności i roszczenia 27 364 42 642 
  2.3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – – 
  2.4. Środki pieniężne 1 439 643 
3. Rozliczenia międzyokresowe 6 620 5 013 
4. Razem aktywa 500 604 540 978 
Pasywa 
5. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 452 781 450 230 
  5.1. Kapitał (fundusz) podstawowy 54 500 54 500 
  5.2. Kapitał (fundusz) zapasowy 35 757 35 658 
  5.3. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 340 465 340 564 
  5.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 12 618 10 064 
  5.5. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych – -520 
  5.6. Wynik finansowy netto roku obrotowego 9 440 9 964 
6. Rezerwy 910 2 754 
7. Zobowiązania długoterminowe 5 388 5 753 
8. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 38 269 79 342 
9. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 3 256 2 899 
10. Razem pasywa 500 604 540 978 
Źródło: dane Spółki. 
Tabela 6.2. Rachunek zysków i strat Spółki za I półrocze 2000 r. i za rok 1999 (w tys. zł)

Pozycja I półrocze 2000 1999 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 498 350 897 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 168 725 331 081 
Zysk/Strata brutto na sprzedaży 16 773 19 816 
Pozostałe przychody operacyjne 2 117 1 633 



Pozostałe koszty operacyjne 1 286 3 202 
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 12 873 14 455 
Przychody finansowe 3 228 2 536 
Koszty finansowe 738 2 789 
Zysk/Strata na działalności gospodarczej 15 363 14 202 
Zysk/Strata brutto 15 960 14 234 
Zysk/Strata netto 9 440 9 964 
Źródło: dane Spółki. 
Tabela 6.3. Wskaźniki finansowe Spółki

Wyszczególnienie Formuła I półrocze 2000 1999 
Wskaźniki rentowności (w %) 
Rentowność brutto zysk brutto / przychody ze sprzedaży 8,60 4,06 
Rentowność netto zysk netto / przychody ze sprzedaży 5,09 2,84 
Rentowność aktywów ogółem ROA zysk netto / suma aktywów 1,89 1,84 
Rentowność kapitału własnego ROE zysk netto / kapitał własny 2,08 2,21 
Wskaźniki płynności 
Płynność bieżąca aktywa bieżące / pasywa bieżące* 2,35 1,60 
Płynność szybka (aktywa bieżące – zapasy) / pasywa bieżące* 0,75 0,55 
Pogotowie płatnicze środki pieniężne / pasywa bieżące* 0,02 0,01 
Wskaźniki sprawności (w dniach) 

Cykl rotacji kapitału obrotowego 
[(aktywa bieżące – pasywa bieżące)
/ przychód ze sprzedaży] x 365** 

(stan zobowiązań
bieżących

/ przychód ze
sprzedaży) x

365**



Rozdział 7 DANE O OSOBACH
ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH
NADZORUJĄCYCH ORAZ
ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH
7.1. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
Wszystkie dane dotyczące członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej podane zostały na podstawie ich oświadczeń.

7.1.1. Dane o osobach zarządzających
W skład Zarządu wchodzą obecnie:
Józef Pupka – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Krzysztof Bernacki – Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Pracowniczych i Społecznych,

Stanisław Błach – Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Strategii,

Czesław Ciasnocha – Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Produkcji,

Zdzisław Zapotoczny – Członek Zarządu, Wiceprezes do spraw Ekonomiczno-Handlowych.

JÓZEF PUPKA
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Lat 60. Inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektrycznego.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie: organizacji i zarządzania, energetyki jądrowej oraz oceny i analizy
ekonomicznej organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej, a także – w 2000 r. – studia podyplomowe „Energetyka
– aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto ukończył kurs dla
członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz kurs Audytorów Energetycznych. W elektrociepłowniach
wrocławskich pracuje od 1958 roku. W latach 1976 – 1991 zajmował stanowiska kierownicze: Zastępcy Dyrektora
Zakładu, Dyrektora Zakładu i Dyrektora Przedsiębiorstwa. Od 1991 r., tj. od chwili powstania Spółki, jest Prezesem
Zarządu – Dyrektorem Naczelnym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Elektrociepłowni Zawodowych, członek Rady Naukowej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we
Wrocławiu, Prezes Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN-POLSKA, członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu
Światowej Rady Energetycznej, Przewodniczący Sekcji Energetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział we
Wrocławiu, członek Business Centre Club.
Aktywna działalność na rzecz rozwoju energetyki polskiej: w latach 1993 – 1995 Przewodniczący Zespołu ds.
Restrukturyzacji i Prywatyzacji Podsektora Elektrociepłowniczego powołanego przez Ministra Przemysłu i Handlu, a w
latach 1996 – 1997 członek Grupy Roboczej ds. Restrukturyzacji Energetyki, utworzonej przez Ministra Gospodarki oraz
Ministra Skarbu Państwa, w latach 1994 – 1998 członek Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Elektroenergetycznym.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
KRZYSZTOF BERNACKI
Członek Zarządu Wiceprezes do spraw Pracowniczych i Społecznych
Lat 48. Technik elektronik. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego we Wrocławiu. Dyplom mistrza w
zawodzie elektroenergetyk zabezpieczeń i automatyki.



Studiuje na Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Ukończył kurs seminaryjny na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu w zakresie oceny i analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz liczne kursy specjalistyczne w zakresie
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracę rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej. W elektrociepłowniach wrocławskich pracuje od 1979 roku. Od 1990 r.
zajmował kolejno stanowiska samodzielne: Pełnomocnika Dyrektora do spraw Prywatyzacji oraz Pełnomocnika Dyrektora
do spraw Pracowniczych i Społecznych. Od 1991 roku, tj. od chwili powstania Spółki, jest Członkiem Zarządu. Funkcję w
Zarządzie pełni z wyboru pracowników. Jest Wiceprezesem do spraw Pracowniczych i Społecznych. Członek rad
nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektrociepłownik” we Wrocławiu oraz Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czechnica” w Siechnicach.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
STANISŁAW BŁACH
Członek Zarządu Wiceprezes do spraw Strategii
Lat 43. Magister inżynier mechanik o specjalności termoenergetyka. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz
analizy i oceny ekonomicznej organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej, a także – w 2000 r. – studia
podyplomowe „Energetyka – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
oraz kurs Audytorów Energetycznych. Ponadto uczestniczył w programie szkoleniowym „From Planned Economy to
Dynamic Management” w Holandii oraz ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zdał
egzamin państwowy z języka angielskiego.
W elektrociepłowniach wrocławskich pracuje od 1982 roku. Od 1991 r. zajmował kolejno stanowiska samodzielne i
kierownicze: Specjalisty do spraw przygotowania Elektrowni Młoty, Pełnomocnika Dyrektora do spraw Strategii i
Rozwoju, Zastępcy Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju. Od 1999 roku jest Wiceprezesem do spraw Strategii.
Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
Członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
CZESŁAW CIASNOCHA
Członek Zarządu Wiceprezes do spraw Produkcji
Lat 58. Magister inżynier mechanik o specjalności budowa urządzeń kotłowych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej,
Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie doskonalenia organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego oraz analizy
i oceny ekonomicznej organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej. W roku 2000 ukończył kurs dla kandydatów na
członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W elektrociepłowniach wrocławskich pracuje od
1968 roku. Od 1969 r. zajmował kolejno stanowiska kierownicze: Kierownika Zmian Ruchu Działu Kotłowego,
Kierownika Wydziału Koordynacji Remontów, Kierownika Wydziału Organizacji Remontów, Głównego Specjalisty do
spraw Remontów i Inwestycji, Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych i Dyrektora do spraw Technicznych. Od
1991 roku, tj. od chwili powstania Spółki, jest Członkiem Zarządu. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa do spraw Produkcji.
Członek rady nadzorczej DIAGPOM Sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
ZDZISŁAW ZAPOTOCZNY
Członek Zarządu Wiceprezes do spraw Ekonomiczno-Handlowych
Lat 46. Magister ekonomii o specjalności ekonomika przemysłu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wydziału Gospodarki Narodowej.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie gospodarki materiałowej, zarządzania strategicznego oraz analizy i oceny
ekonomicznej organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej. Ponadto ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w
spółkach Skarbu Państwa. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych rynków energii
elektrycznej. Ukończył kurs Audytorów Energetycznych.
W elektrociepłowniach wrocławskich pracuje od 1974 roku. Od 1982 zajmował kolejno stanowiska kierownicze:
Kierownika Działu Kadr i Organizacji, Zastępcy Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych, Dyrektora do spraw



Ekonomiczno-Finansowych. Od 1991 roku, tj. od chwili powstania Spółki, jest Członkiem Zarządu. Jest Wiceprezesem do
spraw Ekonomiczno-Handlowych.
Członek rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE Sp. z o.o. – Jednostki Zależnej wobec
KOGENERACJI – oraz Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A. w Poznaniu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Informacje o miejscu zamieszkania członków Zarządu zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

7.1.2. Dane o osobach nadzorujących
Osobami nadzorującymi działalność Spółki są członkowie Rady Nadzorczej.
Na dzień sporządzenia Prospektu – po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2000 r. –
skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
Marian Turek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Ryszard Francuz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Tomasz Koszowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Małgorzata Bączkowska – Członek Rady Nadzorczej,

Wiesław Dragan – Członek Rady Nadzorczej,

Marian Filipek – Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Floryn – Członek Rady Nadzorczej,

Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej,

Bartosz Krzemieniewski – Członek Rady Nadzorczej,

Jerzy Sołtyszczak – Członek Rady Nadzorczej.

Marian Turek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lat 50. Doktor inżynier górnik, absolwent Politechniki Śląskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania
finansami przedsiębiorstw. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
W latach 1974 – 1983 roku zatrudniony był na Politechnice Śląskiej, uzyskał stanowisko adiunkta. W latach 1983 – 1993
pracował kolejno w Kopalniach Węgla Kamiennego „Knurów” i „Sośnica”, m. in. na stanowiskach nadgórnika, sztygara,
nadsztygara, Głównego Inżyniera do spraw przygotowania produkcji pod ziemią, Zastępcy Dyrektora do spraw
Ekonomicznych, a od 1990 r. Dyrektora KWK „Sośnica”. W latach 1993 – 1996 był Zastępcą Prezesa Zarządu Gliwickiej
Spółki Węglowej SA. W latach 1996 – 2000 był Wiceprezesem Zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa
Węgla Kamiennego Spółka Akcyjna, a od 2000 r. – jest Prezesem tej Agencji.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Ryszard Francuz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Lat 48. Magister inżynier elektryk o specjalności zabezpieczenia elektroenergetyczne. Absolwent Politechniki
Wrocławskiej. Studia podyplomowe w zakresie oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w gospodarce
rynkowej. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
W latach 1974 – 1988 pracował w Zakładzie Energetycznym Wrocław, gdzie zajmował m. in. stanowiska mistrza,
dyspozytora Zakładowej Dyspozycji Ruchu, kierownika oddziału i kierownika zmiany w Obszarowej Dyspozycji Mocy.
W 1988 roku rozpoczął pracę w Zespole Elektrociepłowni Wrocław, gdzie zajmował stanowiska dyspozytora, dyżurnego
inżyniera ruchu, Specjalisty do spraw Prywatyzacji, Głównego Specjalisty – Koordynatora Zespołu do spraw
Przekształceń Własnościowych, a obecnie jest Zastępcą Dyrektora do spraw Rozwoju. Od 1992 roku pracował w grupach
ekspertów opracowujących z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych programy
restrukturyzacji i prywatyzacji podsektora elektrociepłowni.



Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Tomasz Koszowski
Sekretarz Rady Nadzorczej
Lat 49. Inżynier mechanik o specjalności inżynieria sanitarna, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył liczne kursy
z zakresu techniki, ekonomii, organizacji, zarządzania i prawa oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa.
Od 1973 roku pracuje w Elektrociepłowni Wrocław, początkowo na stanowiskach obsługi urządzeń wytwórczych,
następnie dyżurnego inżyniera ruchu i Głównego Specjalisty do spraw Ruchu.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Małgorzata Bączkowska
Członek Rady Nadzorczej
Lat 40. Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny. Ukończyła studia
podyplomowe w zakresie prawa obrotu towarowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w zakresie podatków na
Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
W latach 1986 – 1993 pracowała w Prokuraturze Rejonowej w Lubinie. Po odbyciu dwuletniej aplikacji zatrudniona była
kolejno na stanowiskach asesora, wiceprokuratora, i prokuratora. W latach 1993 – 1999 była radcą prawnym w Urzędzie
Miasta w Lubinie. Od 1994 roku prowadzi działalność gospodarczą – kancelarię Radcy Prawnego. Od września 1999 r. jest
radcą prawnym Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełniła w przeszłości
funkcji osoby zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który w okresie jej kadencji znalazłby się w stanie upadłości.
Wiesław Dragan
Członek Rady Nadzorczej
Lat 50. Magister inżynier chemik, absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył liczne kursy z zakresu ekonomii i
prawa, a w tym kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W latach 1973 – 1977 pracował w Fabryce Tarcz Ściernych w Grodzisku Mazowieckim, na stanowisku Kierownika
Wydziału. W latach 1977 – 1978 był Kierownikiem Laboratorium w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
Kruszyw Budowlanych w Warszawie, a w latach 1978 – 1986 Głównym Specjalistą w Instytucie Szkła i Ceramiki w
Warszawie. W latach 1986 – 1992 pracował na stanowisku Kierownika – Technologa w Zakładzie Ceramiki Szlachetnej M.
Rukszto w Warszawie. W latach 1992 – 1996 w Ministerstwie Przemysłu i Handlu zatrudniony na stanowisku Głównego
Specjalisty. Od roku 1996 pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Marian Filipek
Członek Rady Nadzorczej
Lat 60. Magister inżynier o specjalności eksploracja złóż węgla, absolwent Politechniki Śląskiej. Ukończył studia
podyplomowe z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu zarządzania i marketingu. Ukończył kursy dla członków rad
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz syndyka masy upadłościowej.
W latach 1957 – 1979 pracował w KWK „Wujek” gdzie zajmował kolejne stanowiska do Dyrektora Technicznego. Od
1979 do 1985 roku był Dyrektorem Kopalni Węgla Kamiennego „Julian”, a od 1985 do 1990 – Dyrektorem Technicznym
Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W latach 1990 – 1993 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Kopalni
Węgla Kamiennego „Wujek”. Od 1993 do 1994 Wiceprezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, a od 1994 do
1998 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Obecnie Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
KARBOMASZ.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Jacek Floryn
Członek Rady Nadzorczej
Lat 36. Magister inżynier elektryk o specjalności zabezpieczenia elektroenergetyczne. Absolwent Politechniki
Wrocławskiej. Ukończony kurs dla członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Ukończył studia
podyplomowe z zakresu zarządzania obrotem energią elektryczną i zarządzania ryzykiem.



Od roku 1989 roku pracuje w Zakładzie Energetycznym Wrocław na stanowisku inżyniera do spraw zabezpieczeń.
Aktywny członek w komisjach technicznych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Andrzej Koźmiński
Członek Rady Nadzorczej
Lat 39. Inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka przemysłowa, Absolwent Politechniki Wrocławskiej.
Od 1984 roku pracuje w Elektrociepłowni Czechnica kolejno na stanowiskach: ślusarz remontowy, technolog – planista,
elektroenergetyk, a do 1991 roku – dyżurny inżynier ruchu.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Bartosz Krzemieniewski
Członek Rady Nadzorczej
Lat 35. Magister inżynier mechanik o specjalności termoenergetyka, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia
podyplomowe w zakresie zarządzania i oceny ekonomicznej organizacji gospodarczych, transformacji elektroenergetyki,
systemów zarządzania i nowych technologii w energetyce i ciepłownictwie. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych
w spółkach Skarbu Państwa.
Od 1989 roku pracuje w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich, początkowo na stanowiskach obsługi urządzeń
wytwórczych, następnie starszego mistrza a od 1992 roku Kierownika Wydziału Kotłowo-Maszynowego.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Jerzy Sołtyszczak
Członek Rady Nadzorczej
Lat 51. Magister inżynier o specjalności elektronika, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studium prawa
inwestycyjnego, studium elektroniczne, kursy i szkolenia w dziedzinie restrukturyzacji, a także kurs dla członków rad
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
W latach 1974 – 1990 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” na stanowiskach dozoru. W latach 1990 –
1994 Zastępca Burmistrza w Nowej Rudzie do spraw Restrukturyzacji i Rozwoju. W latach 1994 – 1998 ponownie
zatrudniony w KWK „Nowa Ruda”, w dziale restrukturyzacji. W latach 1998 – 1999 w Wydziale Rozwoju Regionalnego
Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju. Od 1999 roku jest
Dyrektorem Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie pełnił w przeszłości funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiocie, który znalazłby się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Informacje o miejscu zamieszkania członków Rady Nadzorczej zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

7.2. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD ZA ROK 1999 OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, POBRANYCH Z
TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI
ORAZ WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I
STOWARZYSZONYCH
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (brutto) pobranych z tytułu pełnienia funkcji w przedsiębiorstwie Spółki przez
członków Zarządu w 1999 roku wyniosła około 1 052 tys. zł.
Łączna wartość wynagrodzeń (brutto) pobranych z tytułu pełnienia funkcji w przedsiębiorstwie Spółki przez członków
Rady Nadzorczej w 1999 roku wyniosła około 238 tys. zł. Członkowie Rady Nadzorczej w 1999 roku nie otrzymali
nagród.
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (brutto) dla osób zarządzających i nadzorujących pobranych z tytułu pełnienia
funkcji we władzach Jednostek Zależnych i Stowarzyszonych w 1999 roku wyniosła około 55 tys. zł.

7.3. POŻYCZKI, GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE



PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I
NADZORUJĄCYM ORAZ ICH MAŁŻONKOM, WSTĘPNYM I
ZSTĘPNYM
Według złożonych oświadczeń spośród osób zarządzających i nadzorujących Spółki oraz ich małżonków, wstępnych i
zstępnych następujące osoby korzystają z pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonych im
przez Spółkę KOGENERACJA w podanej niżej wysokości:
•      Krzysztof Bernacki – Wiceprezes do spraw Pracowniczych i Społecznych – 15 474 zł,

•      Tomasz Koszowski – Sekretarz Rady Nadzorczej – 7 800 zł,

•      Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej – 2 211 zł,

•      Bartosz Krzemieniewski – Członek Rady Nadzorczej – 7 138 zł i 3 059 zł.

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo Spółki ani ich małżonkowie, wstępni i zstępni nie są
zobowiązani wobec Spółki z tytułu niespłaconych pożyczek.
Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym ani ich małżonkom, wstępnym
czy zstępnym.

7.4. AKCJE I UDZIAŁY POSIADANE PRZEZ OSOBY
ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
Według złożonych oświadczeń spośród osób zarządzających i nadzorujących następujące osoby są na dzień sporządzenia
Prospektu posiadaczami Akcji Serii A Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Spółki oraz w innych
podmiotach gospodarczych.

Członkowie Zarządu:
Józef Pupka jest posiadaczem:

•      3000 Akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 15 000 zł,

•      20 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1000 zł,

•      24 udziałów w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      4 udziałów w ZEC TRANS Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200 zł,

•      30 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1500 zł.

Posiada także akcje w obrocie w spółkach giełdowych.
Stanisław Błach jest posiadaczem:

•      649 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 3245 zł.

Krzysztof Bernacki jest posiadaczem:

•      490 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 2450 zł,

•      27 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1350 zł,

•      24 udziałów w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      30 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1500 zł,

•      4 udziałów w ZEC TRANS Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200 zł.

Czesław Ciasnocha jest posiadaczem:

•      585 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 2925 zł,



•      20 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1000 zł,

•      24 udziałów w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      10 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 500 zł,

•      4 udziałów w ZEC TRANS Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200 zł.

Zdzisław Zapotoczny posiada:

•      1975 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 9875 zł,

•      20 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1000 zł,

•      24 udziały w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      4 udziały w ZEC TRANS Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 200 zł,

•      30 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1500 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Spośród członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI akcje Spółki posiadają:

•      Marian Filipek – 6 akcji o łącznej wartości nominalnej 30 zł,

•      Ryszard Francuz – 910 akcji o łącznej wartości nominalnej 4550 zł,

•      Tomasz Koszowski – 597 akcji o łącznej wartości nominalnej 2985 zł,

•      Andrzej Koźmiński – 137 akcji o łącznej wartości nominalnej 685 zł,

•      Bartosz Krzemieniewski – 471 akcji o łącznej wartości nominalnej 2355 zł,

•      Marian Turek – 6 akcji o łącznej wartości nominalnej 30 zł.

Ponadto Bartosz Krzemieniewski jest posiadaczem 113 akcji spółki publicznej KGHM Polska Miedź SA o łącznej
wartości nominalnej 1130 zł.
Według złożonych oświadczeń pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie są posiadaczami akcji Spółki ani
akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Spółki, ani też w innych podmiotach gospodarczych.
Według złożonych oświadczeń spośród osób zarządzających i nadzorujących następujące osoby były posiadaczami Akcji
Serii A Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Spółki oraz w innych podmiotach gospodarczych na
dzień aktualizacji Prospektu.
Członkowie Zarządu:

Józef Pupka:

•      4 000 Akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł,

•      20 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1000 zł,

•      24 udziały w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      4 udziały w ZEC TRANS Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200 zł,

•      30 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1500 zł.

Stanisław Błach:

•      1 499 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 7 495 zł,

•      56 akcji spółki Polifarb Cieszyn-Wrocław SA o łącznej wartości nominalnej 56 zł.

Krzysztof Bernacki:

•      1 390 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 6 950 zł,

•      27 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1350 zł,



•      24 udziały w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      30 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1500 zł,

•      4 udziały w ZEC TRANS Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200 zł.

Czesław Ciasnocha:

•      1 485 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 7 425 zł,

•      20 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1000 zł,

•      24 udziały w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      10 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 500 zł,

•      4 udziały w ZEC TRANS Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200 zł.

Zdzisław Zapotoczny:

•      2 875 akcji KOGENERACJI SA o łącznej wartości nominalnej 14 375 zł,

•      20 udziałów w ZEC SERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1000 zł,

•      24 udziały w ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 1200 zł,

•      4 udziały w ZEC TRANS Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 200 zł,

•      30 udziałów w ZEC HURT Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1500 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Spośród członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI akcje Spółki na dzień 30 września posiadają:

•      Marian Filipek – 6 akcji o łącznej wartości nominalnej 30 zł,

•      Małgorzata Bączkowska – 30 akcji o łącznej wartości nominalnej 150 zł,

•      Ryszard Francuz – 1 730 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 650 zł,

•      Tomasz Koszowski z żoną – 2 095 akcji o łącznej wartości nominalnej 10 475 zł,

•      Andrzej Koźmiński – 987 akcji o łącznej wartości nominalnej 4 935 zł,

•      Bartosz Krzemieniewski – 1 291 akcji o łącznej wartości nominalnej 6 455 zł,

•      Marian Turek – 6 akcji o łącznej wartości nominalnej 30 zł.

Według złożonych oświadczeń pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie byli na dzień aktualizacji Prospektu
posiadaczami akcji Spółki ani akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Spółki, ani też w innych podmiotach
gospodarczych.

7.5. ZAMIARY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH,
DOTYCZĄCE ZBYCIA LUB NABYCIA AKCJI EMITENTA LUB
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu:
•      Józef Pupka zamierza nabyć dalsze akcje Spółki. Nie zamierza zbywać posiadanych przez siebie do tej pory

udziałów jednostek jej grupy kapitałowej, ani akcji Spółki.

•      Krzysztof Bernacki zamierza nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej; nie zamierza zbywać
posiadanych przez siebie do tej pory udziałów jednostek jej grupy kapitałowej, ani akcji Spółki.

•      Stanisław Błach zamierza nabyć akcje Spółki lub udziały w jednostkach jej grupy kapitałowej. Nie zamierza zbywać
posiadanych akcji Spółki.



•      Czesław Ciasnocha nie zamierza w przyszłości zbyć posiadanych przez siebie udziałów w jednostkach grupy
kapitałowej Spółki; zamierza nabyć akcje Spółki oraz dalsze udziały w jednostkach jej grupy kapitałowej.

•      Zdzisław Zapotoczny zamierza zbyć posiadane udziały jednostek grupy kapitałowej Spółki i nabyć akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej:
•      Małgorzata Bączkowska zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Wiesław Dragan zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Marian Filipek zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Jacek Floryn zamierza w przyszłości nabywać akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Ryszard Francuz zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Tomasz Koszowski zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Andrzej Koźmiński zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Bartosz Krzemieniewski zamierza w przyszłości nabyć akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Jerzy Sołtyszczak nie wyklucza możliwości nabycia akcji Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej,

•      Marian Turek zamierza w przyszłości nabywać akcje Spółki lub jednostek jej grupy kapitałowej.

7.6. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB
POŚREDNIO OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
GESO Beteiligungs-und-Beratungs AG, Drezno, Friedrich-List-Platz 2. Przedmiotem działalności firmy jest nabywanie
udziałów i zarządzanie udziałami w branży gospodarki komunalnej oraz branży telekomunikacyjnej i branż z nią
związanych w kraju i za granicą, a także nie wymagające zezwoleń doradztwo dla takich przedsiębiorstw i udział w
odpowiednich przedsiębiorstwach doradczych.
GESO Beteiligungs-und-Beratungs AG na dzień sporządzenia Prospektu posiada 569 943 Akcji zwykłych na okaziciela
Serii A, dających tyle samo głosów na WZA. Liczba ta stanowi 5,2% kapitału akcyjnego i daje 5,2% ogólnej liczby głosów
na WZA.
Po wprowadzeniu do publicznego obrotu 4 000 000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 569 943 sztuk Akcji Serii
A stanowić będzie 3,82% kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na WZA.
GESO Beteiligungs-und-Beratungs AG jest podmiotem zależnym wobec Energie Baden-Württemberg AG z siedzibą w
Karlsruhe. Poza Akcjami Serii A posiadanymi przez GESO Beteiligungs-und-Beratungs AG, Energie Baden-Württemberg
AG posiada:
•      251 120 Akcji Serii A, tzn. 2,3% kapitału akcyjnego Spółki i tyleż głosów na WZA – bezpośrednio,

•      251 120 Akcji Serii A, tzn. 2,3% kapitału akcyjnego Spółki i tyleż głosów na WZA – pośrednio, poprzez spółkę
zależną EnBW International GmbH z siedzibą w Stuttgarcie,

•      251 120 Akcji Serii A, tzn. 2,3% kapitału akcyjnego Spółki i tyleż głosów na WZA – pośrednio, poprzez spółkę
EnBW Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Łącznie – bezpośrednio i pośrednio – Energie Baden-Württemberg AG posiada zatem 1 323 303 Akcje Serii A, tzn. 12,1%
kapitału akcyjnego Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów na WZA KOGENERACJI.
Po wprowadzeniu do publicznego obrotu 4 000 000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 1 323 303 sztuki Akcji
Serii A stanowić będą 8,88% kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na WZA.
Firma prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych, w tym dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Na dzień sporządzenia Prospektu – Energie Baden-Württemberg AG oraz GESO Beteiligungs-und-Beratungs AG nie
posiadają żadnych powiązań umownych ze Spółką.
Elektrociepłownia „Kraków” SA, Kraków, ul. Ciepłownicza 1. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja energii



elektrycznej i cieplnej oraz prowadzenie na rzecz spółki i innych podmiotów działalności produkcyjnej i usługowej, w tym
działalności remontowej, inwestycyjnej oraz wszelkie pośrednictwo.
Elektrociepłownia Kraków SA na dzień sporządzenia Prospektu posiadała 1 590 917 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A,
dających tyle samo głosów na WZA. Liczba ta stanowiła 14,6% kapitału akcyjnego i dawała 14,6% ogólnej liczby głosów
na WZA. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez KOGENERACJĘ do KPWiG w dniu 25 sierpnia 2000 r.
Elektrociepłownia Kraków SA posiada obecnie 1 814 879 akcji Spółki, co stanowi 16,65% kapitału akcyjnego i tyle samo
głosów na WZA.
Po wprowadzeniu do publicznego obrotu 4 000 000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 1 814 879 sztuk Akcji
Serii A stanowić będzie 12,2% kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na WZA.
Elektrociepłownia Kraków SA jest powiązana z KOGENERACJĄ umową konsorcjalną w sprawie złożenia wspólnej
oferty nabycia udziałów w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją ciepła.
Wszystkie posiadane przez wyżej wymienionych akcjonariuszy Akcje Serii A są akcjami na okaziciela bez
uprzywilejowania.

7.7. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB
POŚREDNIO PONAD 20% I NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, Warszawa ul. Krucza 36/ Wspólna 6.
Na dzień sporządzenia Prospektu Skarb Państwa posiadał 6 976 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A, dających tyle
samo głosów na WZA. Liczba ta stanowiła 64% kapitału akcyjnego i dawała 64% ogólnej liczby głosów na WZA. Skarb
Państwa był zatem Podmiotem Dominującym wobec Emitenta.
Do 30 sierpnia 2000 r. Minister Skarbu Państwa reprezentujący Skarb Państwa zbył nieodpłatnie uprawnionym
pracownikom Spółki, w myśl Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 1 553 300 Akcji
zwykłych na okaziciela Serii A, stanowiących 14,25% wszystkich akcji Spółki. W związku z tym Skarb Państwa posiadał
na ten dzień 5 422 700 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A, stanowiących 49,75% kapitału akcyjnego Spółki i taki sam
udział w głosach na WZA Spółki.
Na dzień 30 września 2000 r. Skarb Państwa posiada 5 399 840 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A KOGENERACJI, co
stanowi 49,54% Akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po wprowadzeniu do publicznego obrotu 4 000 000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 5 339 840 sztuk Akcji
Serii A stanowić będzie 36,24% kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na WZA.

7.8. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY PONAD 50% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Na dzień aktualizacji Prospektu nie ma takich Akcjonariuszy.

7.9. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI
NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy mogą nastąpić w wyniku nieodpłatnego
udostępnienia Akcji Serii A pracownikom Spółki, zgodnie z przepisami Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Dalsze zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy



mogą nastąpić w wyniku przeprowadzenia objętej niniejszym Prospektem emisji Akcji Serii B.



Rozdział 8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE I
PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE
8.1. OPINIA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31
GRUDNIA 1999 ROKU ORAZ O DOSTOSOWANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA
LATA 1996 – 1998 DO PORÓWNYWALNOŚCI ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Szanowni Państwo

Przedłożone przez Zarząd, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi oraz zatwierdzone następujące sprawozdania finansowe
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA:
•      sprawozdanie finansowe za rok 1996,

•      sprawozdanie finansowe za rok 1997,

•      sprawozdanie finansowe za rok 1998,

•      sprawozdanie finansowe za rok 1999,

podlegały dostosowaniu do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.

Za sporządzenie sprawozdań finansowych i dokonane przekształcenia oraz dostosowanie do porównywalności wymaganej Rozporządzeniem jest
odpowiedzialny Zarząd Spółki.
Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku i porównywalnych danych finansowych za lata 1996,
1997 i 1998 zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnianych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998
roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót
memorandum informacyjnego.
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich
prezentowanych okresach zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz przez ujęcie zasadniczych błędów w okresach których
dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien
odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku zawartego w niniejszym Prospekcie przeprowadziliśmy
stosownie do postanowień:
1)    rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

2)    norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
zniekształceń i uzyskać podstawę wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w
dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, oraz
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w powołanej
wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Jednostki i przedstawia rzetelnie oraz jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, jak też sytuacji majątkowej i
finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 1999 roku.
Opinia z badania sprawozdania finansowego zawiera informację o zmniejszeniu kapitału zapasowego, dokonanym przez Spółkę w roku 1999 na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 28 stycznia 2000 roku.
Pełny tekst opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za wyżej wymieniony okres zawarty jest w punkcie 8.2.1. rozdziału 8.
Opinie z badania sprawozdań finansowych stanowiących podstawę sporządzenia porównywalnych danych finansowych zostały zawarte w punktach 8.2.2.,
8.2.3. i 8.2.4. niniejszego rozdziału.

Danuta Domaraczenko
Biegły Rewident

wpisana na listę pod pozycją 671/74
zamieszkała w Łagiewnikach

przy ul. S. Zboińskiej 11

Barbara Misterska
W imieniu Misters Audytor Sp. z o.o. w Warszawie

wpisanej na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych

pod pozycją 63

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2000 roku

8.2. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH,
ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE EMISYJNYM
Prezentowane w Prospekcie Emisyjnym sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządzone zostały przez Spółkę na podstawie
następujących informacji:



a)    sprawozdań finansowych za lata 1996, 1997, 1998 i 1999 sporządzonych przez Spółkę na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki prowadzonych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami),

b)    raportów biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych za wyżej wymienione okresy,

c)    opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia
porównywalnych danych finansowych,

d)    dokumentów źródłowych przekazanych przez Zarząd Spółki dotyczących zdarzeń nie objętych sprawozdaniami finansowymi,

e)    ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych w nich ujętych,

f)    oświadczeń Zarządu Spółki,

g)    uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.

Opinie podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych
finansowych zamieszczone są poniżej.

8.2.1. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1999 roku

Opinia Misters Audytor Spółki z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 6

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, na które składa się:
1)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540.977.674,90 złotych;

2)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.444.386,69 złotych;

3)    informacja dodatkowa;

4)    sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu 12 miesięcy 1999 roku na sumę
3.062.910,23 złotych.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny Zarząd Jednostki. Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie o nim opinii.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1)    rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

2)    norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
zniekształceń i uzyskać podstawę wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w
dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, oraz
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w powołanej
wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Jednostki i przedstawia rzetelnie oraz jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, jak też sytuacji majątkowej i
finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 1999 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki w roku obrotowym są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku zwracamy uwagę na następujące fakty:
W dniu 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat
ubiegłych w wysokości 53.944.440,33 zł powstałej z tytułu zmiany metody naliczania amortyzacji z „podatkowej” na „bilansową”.
Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 stycznia 2000 roku, w której kwotę
nierozliczonej straty z lat ubiegłych podlegającej pokryciu z kapitału zapasowego wskazano w wysokości 58 800 256,57 zł.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku Spółka wykazała kapitał zapasowy z uwzględnieniem
zmniejszenia stanowiącego skutek uchwały z dnia 28 stycznia 2000 roku.

Danuta Domaraczenko
Biegły rewident

wpisana na listę pod pozycją 671/74

Teresa Sadowska
Biegły rewident

wpisana na listę pod pozycją 9358/7020

Danuta Domaraczenko
W imieniu

Misters Audytor Spółki z o.o.
wpisanej na listę podmiotów

uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych

pod pozycją 63

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2000 roku

8.2.2. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1998 roku

Opinia
Misters Audytor Spółki z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgoda 6

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za 1998 rok w Zespole Elektrociepłowni SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, na które



składa się:
1)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1998 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 589 443 597,75 złotych;

2)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 112 996,02 złotych;

3)    informacja dodatkowa;

4)    sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1998 na sumę 468 522,85
złotych.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik jednostki. Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie o nim opinii.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do przepisów:
•      rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591);

•      norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
zniekształceń i uzyskać podstawę wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w
dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, oraz
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w powołanej
wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Jednostki i przedstawia rzetelnie oraz jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku, jak też sytuacji majątkowej i
finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 1998 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki w roku obrotowym są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Danuta Domaraczenko
Biegły rewident

wpisana na listę pod pozycją 671/74

Danuta Domaraczenko
W imieniu

Misters Audytor Spółki z o.o.
wpisanej na listę podmiotów

uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych

pod pozycją 63

Warszawa, dnia 17 marca 1999 roku

8.2.4. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1997 roku

Opinia Misters Audytor Spółki z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgoda 6

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocław SA

1. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za 1997 rok w Zespole Elektrociepłowni SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, na
które składa się:

a)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1997 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 589 864 880,18 złotych;

b)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7 839 685,00 złotych;

c)    informacja dodatkowa;

d)    sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1997 na sumę 7 472
537,42 złotych.

2. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do przepisów:

a)    rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

b)    ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 121, poz. 592);

c)    norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3. Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami:

a)    rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami);

b)    ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

c)    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a
także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 7, poz. 34 z późniejszymi zmianami);

d)    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało:

•      na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, uwzględniających wyniki przeprowadzonej i rozliczonej inwentaryzacji,

•      zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły,

•      zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutu,

•      przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres 12 miesięcy 1997 roku, jak też sytuacji



majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 1997 roku.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Barbara Pogorzelska
Biegły Rewident
wpisana na listę

pod pozycją 6197/6784

Barbara Misterska
W imieniu

Misters Audytor Spółki z o.o.
wpisanej na listę podmiotów

uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych

pod pozycją 63

Warszawa, dnia 25 marca 1998 roku

8.2.5. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1996 roku
Przedsiębiorstwo Usług Księgowych „Ekspert – Wóko” Sp. z o.o., 51-217 Wrocław, ul. Wilanowska 11/14

Opinia Biegłego Rewidenta Dla Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka Akcyjna 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka Akcyjna, 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24, na które składa
się:
a)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1996 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 594 586 016,96 złotych;

b)    rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1996 (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 roku) wykazujący zysk netto w kwocie 6 030 229,46 złotych;

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do przepisów:
a)    rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591)

b)    norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej
ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1.01.1996 r. do 31.12.1996 r. jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej
jednostki na dzień 31 grudnia 1996 roku.

dr Ludwik Mieczysław Jagosz
Biegły Rewident

nr 1317/4860
mgr Alfred Koszałka

Biegły Rewident
nr 1811/4893

mgr inż. Ewa Wójcik
Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 18 marca 1997 roku

8.3. KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO
  Średni kurs w okresie  Kurs na ostatni dzień okresu  1999  4,2270  4,1689  1998  3,9317  4,0990  1997  3,7283  3,8769  1996  3,3967  3,5582 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku Prawo Dewizowe od dnia 1 stycznia 1999 roku we wszystkich obowiązujących przepisach wyraz „ECU”
zastępuje się wyrazem „EURO”. W związku z powyższym do przeliczeń na EURO danych z 1996, 1997, 1998 i 1999 roku zastosowano odpowiednie kursy
ECU.

8.4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I
PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH W PRZELICZENIU NA EURO
8.4.1. Bilans

Lp. Aktywa 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Majątek trwały 409 258 98 170 399 818 102 046 395 625 102 046 410 747 115 437 
1. Wartości niematerialne i prawne 1 161 279 160 261 1 012 261 1 470 413 
2. Rzeczowy majątek trwały 398 642 95 623 391 116 100 090 388 039 100 090 403 094 113 286 
3. Finansowy majątek trwały 9 332 2 238 8 257 1 691 6 557 1 691 6 183 1 738 
4. Należności długoterminowe 123 30 285 4 17 4 – – 
II. Majątek obrotowy 126 707 30 393 128 208 27 241 105 609 27 241 108 996 30 632 
1. Zapasy 83 422 20 010 79 872 17 588 68 188 17 588 55 756 15 670 
2. Należności krótkoterminowe 42 642 10 229 44 130 8 576 33 246 8 576 41 593 11 689 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – – – – – – 

4. Papiery wartościowe przeznaczone
do obrotu 

– – 500 – – – – – 

5. Środki pieniężne 643 154 3 706 1 077 4 175 1 077 11 647 3 273 
III. Rozliczenia międzyokresowe 5 013 1 202 4 811 1 411 5 472 1 411 7 263 2 041 

1. Z tytułu odroczonego podatku – – – – – – – – 



dochodowego 

2. Pozostałe rozliczenia
międzyokresowe 

5 013 1 202 4 811 1 411 5 472 1 411 7 263 2 041 

Aktywa razem 540 978 129 765 532 837 130 698 506 706 130 698 527 006 148 110 

Lp. Pasywa 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Kapitał własny 450 230 107 997 441 786 107 779 430 148 110 951 444 354 124 882 
1. Kapitał akcyjny 54 500 13 073 54 500 13 296 54 500 14 058 54 500 15 317 

2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna) 

– – – – – – – – 

3. Kapitał zapasowy 35 658 8 553 92 737 22 624 90 181 23 261 88 376 24 837 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny 

340 564 81 692 342 285 83 505 342 397 88 317 344 202 96 735 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 064 2 414 5 471 1 335 4 006 1 033 3 487 980 

6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznyc 

– – – – – – – – 

7. Niepodzielony zysk lub niepokryta
strata z lat ubiegłych 

(520) (125) (68 776) (16 779) (52 242) (13 475) (43 852) (12 324) 

8. Zysk (strata) netto 9 964 2 351 15 569 3 959 (8 694) (2 333) (2 359) (695) 

9. Różnice kursowe z przeliczenia na
EURO 

– 39 – (161) – 90 – 32 

II. Rezerwy 2 754 661 1 521 371 2 183 563 2 905 816 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 1 054 253 1 521 371 2 183 563 2 905 816 
2. Pozostałe rezerwy 1 700 408 – – – – – – 
III. Zobowiązania 85 095 20 412 86 039 20 990 71 393 18 415 75 523 21 225 
1. Zobowiązania długoterminowe 5 753 1 380 4 860 1 186 4 733 1 221 6 315 1 775 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 79 342 19 032 81 179 19 804 66 660 17 194 69 208 19 450 

IV. Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów 

2 899 695 3 491 852 2 982 769 4 224 1 187 

Pasywa razem 540 978 129 765 532 837 129 992 506 706 130 698 527 006 148 110 

8.4.2. Rachunek zysków i strat

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. 
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i
materiałów 

350 897 82 811 334 092 84 974 291 908 78 295 280 869 82 689 

1. Przychody netto ze sprzedaży
produktów 

350 099 82 623 333 430 84 806 290 045 77 796 278 820 82 086 

2. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów 

798 188 662 168 1 863 499 2 049 603 

II. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów 

331 081 78 135 302 301 76 888 284 402 76 282 260 770 76 771 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów 

330 239 77 936 301 697 76 734 282 707 75 827 258 886 76 216 

2. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów 

842 199 604 154 1 695 455 1 884 555 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży
(I-II) 

19 816 4 676 31 791 8 086 7 506 2 013 20 099 5 918 

IV. Koszty sprzedaży – – – – – – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu 3 792 895 7 626 1 940 7 025 1 884 5 678 1 672 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-
IV-V) 

16 024 3 781 24 165 6 146 481 129 14 421 4 246 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 633 385 1 014 258 2 953 792 81 24 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 202 755 969 246 2 523 677 2 540 748 

IX. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej (VI+VII-VIII) 

14 455 3 411 24 210 6 158 911 244 11 962 3 522 

X. Przychody z akcji i udziałów w
innych jednostkach 

446 105 276 70 192 51 213 63 

XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego 

– – – – – – – – 

XII. Pozostałe przychody finansowe 2 090 493 1 680 427 1 424 382 3 042 895 
XIII. Koszty finansowe 2 789 658 5 385 1 370 5 252 1 409 6 426 1 892 

XIV. Zysk (strata) na działalności
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 

14 202 3 351 20 781 5 285 (2 725) (732) 8 791 2 588 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych



XV. 
(XV.1.-XV.2.) 

32 7 (69) (18) 1 700 456 (20) (6) 

1. Zyski nadzwyczajne 90 21 68 17 17 921 4 807 – – 
2. Straty nadzwyczajne 58 14 137 35 16 221 4 351 20 6 
XVI. Zysk (strata) brutto 14 234 3 358 20 712 5 267 (1 025) (276) 8 771 2 582 
XVII. Podatek dochodowy 2 640 623 3 980 1 012 6 286 1 686 10 068 2 964 

XVIII. 
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) 

1 630 384 1 163 296 1 383 371 1 062 313 

XIX. Zysk (strata) netto 9 964 2 351 15 569 3 959 (8 694) (2 333) (2 359) (695) 

8.4.3. Rachunek przepływu środków pieniężnych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej 

68 700 16 252 36 675 9 166 55 012 14 845 18 017 4 924 

1. Zysk (strata) netto 9 964 2 390 15 569 3 798 (8 694) (2 242) (2 359) (663) 
2. Korekty razem 58 736 13 862 21 106 5 368 63 706 17 087 18 977 5 587 

II. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej 

(47 420) (11 191) 46 377 (11 795) (31 152) (8 356) (20 493) (6 033) 

1. Wpływy z działalności
inwestycyjnej 

1 325 313 706 180 1 299 348 1 116 329 

2. Wydatki z tytułu działalności
inwestycyjnej 

(48 745) (11 504) (47 083) (11 975) (32 451) (8 704) (21 609) (6 362) 

III. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej 

(24 343) (5 745) 9 233 2 348 (31 332) 8 404 9 218 2 714 

1. Wpływy z działalności finansowej 10 700 2 525 16 412 4 174 600 161 17 650 5 196 

2. Wydatki z tytułu działalności
finansowej 

(35 043) (8 270) (7 179) (1 826) (31 932) (8 565) (8 432) (2 482) 

IV. Przepływy pieniężne netto,
razem (I+/-II+/-III) 

(3 063) (684) (469) (281) (7 472) (2 215) 5 343 1 605 

V. Różnice kursowe z przeliczenia
na EURO 

– (51) – 167 – 288 – (103) 

VI. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych 

(3 063) (735) (469) (114) (7 472) (1 927) 5 343 1 502 

1. Środki pieniężne na początek
okresu 

3 706 889 4 175 1 018 11 647 3 004 6 304 1 772 

2. Środki pieniężne na koniec okresu 643 154 3 706 904 4 175 1 077 11 647 3 274 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według kursu na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według średniego kursu z danego okresu obliczeniowego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na koniec poszczególnych miesięcy tego okresu. Różnice kursowe powstałe wskutek zastosowania do przeliczeń odmiennego kursu są
wykazane w pasywach bilansu w pozycji I.9 jako „Różnice kursowe z przeliczenia na EURO”.
W rachunku przepływu środków pieniężnych zysk netto zaprezentowany w poszczególnych okresach przyjęto w wysokości wynikającej z przeliczonego
bilansu, środki pieniężne na początek i koniec okresu przeliczono wg kursu na ostatni dzień okresu. Wpływy i wydatki z poszczególnych rodzajów działalności
przeliczono według kursu średniego z danego okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec poszczególnych miesięcy tego
okresu. Wynikające z tych przeliczeń różnice pomiędzy sumą przepływów a bilansową zmianą stanu środków pieniężnych wykazano w pozycji V rachunku
przepływu środków pieniężnych „Różnice kursowe z przeliczenia na EURO”.

8.5. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH
FINANSOWYCH
A. Nazwa (firma): Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Siedziba: 50-220 Wrocław, Łowiecka 24

Podstawowy przedmiot działalności wg EKD: 4010 produkcja ciepła i energii elektrycznej.

W niniejszym Prospekcie prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 oraz porównywalne dane finansowe za okresy:
1.01.1998 r. – 31.12.1998 r.

1.01.1997 r. – 31.12.1997 r.

1.01.1996 r. – 31.12.1996 r.

Sprawozdania finansowe za lata 1996, 1997 i 1998 stanowiące podstawę sporządzenia porównywalnych danych finansowych zostały zatwierdzone przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

B. Przekształcenia dokonane w celu zapewnienia porównywalności danych
Sprawozdania finansowe za lata 1996, 1997 i 1998 zostały przekształcone w celu zapewnienia porównywalności danych dla prezentacji w Prospekcie.
Dokonany zakres przekształceń oraz wprowadzone wielkości korekt zostały zaprezentowane i objaśnione w dodatkowych notach.

C. Zastosowane zasady i metody rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru



wyniku finansowego.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zapisy
księgowe dokonywane są według zasady kosztów historycznych.
Spółka korzystała z ulg inwestycyjnych tylko w roku 1995.
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA za okresy objęte prezentacją danych
finansowych w Prospekcie emisyjnym zawierają:
•      bilans,

•      noty objaśniające do bilansu,

•      rachunek zysków i strat,

•      noty objaśniające do rachunku zysków i strat,

•      rachunek przepływów pieniężnych,

•      noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych,

•      zestawienie zmian w kapitale własnym.

ZASADA RZETELNEGO I PRAWIDŁOWEGO OBRAZU
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Spółka prowadzi rachunkowość prawidłowo umożliwiając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i rentowności jednostki.
ZASADA KONTYNUACJI
Zgodnie z art. 5 ustawy przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów i pasywów, ustalaniu wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Przy wycenie
aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w najbliższym roku
obrotowym w niezmniejszonym zakresie.
ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI PRZYCHODÓW I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTÓW
W księgach rachunkowych Spółki ujęte zostały wszystkie osiągnięte przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
ZASADA MEMORIAŁU
Przychody i koszty uznaje się w momencie ich wystąpienia niezależnie od tego czy miało miejsce równoczesne otrzymanie lub wypłacenie gotówki. Dla
zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów Spółki roku obrotowego zaliczone są koszty lub przychody
dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten rok koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY
W wyniku finansowym poszczególnych lat obrotowych zostały uwzględnione:
•      zmniejszenie wartości użytkowej majątku trwałego, w tym także o dokonane odpisy amortyzacyjne,

•      zmniejszenie wartości pozostałych składników majątku obrotowego poprzez utworzenie rezerw na należności zagrożone,

•      wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

•      wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

•      rezerwy na znane Spółce ryzyko, grożące straty a także skutki innych zdarzeń.

KSIĘGI RACHUNKOWE
Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w siedzibie Spółki według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121
poz. 501 z późniejszymi zmianami) oraz uszczegółowionego dla własnych potrzeb Zakładowego Planu Kont obowiązującego od 1 stycznia 1995 i
wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Zespołu Elektrociepłowni Wrocław SA Nr 1 z dnia 28 grudnia 1995 roku. Księga główna jest prowadzona techniką
komputerową przy zastosowaniu systemu finansowo-księgowego „NFK” opracowanego przez zespół pracowników Spółki. Księgowość materiałowa jest
prowadzona odrębnie w systemie GOMAT, księgowość zarobkowa jest prowadzona w systemie PŁACE a rozrachunki z ZUS w systemie PŁATNIK,
natomiast środki trwałe w systemie ŚRODKI TRWAŁE.
Ewidencja rozrachunków prowadzona jest w systemie CASH.
ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
Wartości niematerialne i prawne
Na wartości niematerialne i prawne Spółki składa się głównie oprogramowanie komputerów, dla którego roczne stawki amortyzacyjne zostały ustalone w
wysokości 50%. Są one wyceniane w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe dokonywane metodą liniową.
W bilansie wartości niematerialne i prawne są wykazywane w wartości netto, tj. pomniejszone o skumulowaną amortyzację. Podstawą dokonywania odpisów
amortyzacyjnych jest plan amortyzacji, w którym przyjęto stawki wynikające z przepisów podatkowych.
Rzeczowy majątek trwały
Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy
majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację. Do składników rzeczowego majątku trwałego są zaliczane
środki trwałe stanowiące własność Spółki oraz użytkowane przez Spółkę na podstawie umów leasingu finansowego, które są kompletne i zdatne do użytkowania
na dzień przyjęcia ich do eksploatacji. Ewidencja środków trwałych jest prowadzona ilościowo i wartościowo w podziale na grupy rodzajowe według
klasyfikacji GUS.
Spółka dokonała przeszacowania środków trwałych na dzień 1.01.1995 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie
amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34 z późniejszymi
zmianami).
Aktualizację majątku trwałego na dzień 1.01.1995 przeprowadzono metodą mieszaną przy uwzględnieniu wskaźników GUS i szczegółowej wyceny
poszczególnych składników środków trwałych. W wyniku aktualizacji wyceny majątku na 1.01.1995 r. wartość majątku Spółki wzrosła prawie pięciokrotnie, a
kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (zawierający skutki wyceny) przewyższał kapitał akcyjny i pozostałe kapitały własne.
Amortyzowanie (umarzanie) środków było dokonywane metodą liniową według planu amortyzacji uwzględniającego zasady określone w aktualnych przepisach
zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów.
W roku 1995 dokonano zmiany w sposobie prezentacji wartości środków trwałych. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów przeprowadzono
„unettowienie” środków trwałych i przyjęto jako podstawę amortyzowania (umarzania) wartość netto środków po przeszacowaniu.
W roku 1996 Spółka po zmianie stanowiska przez Ministerstwo Finansów, dokonała „ubruttowienia” majątku trwałego do wartości początkowej według stanu
na dzień 1.01.1995 r. oraz dokonała przeliczenia amortyzacji majątku ubruttowionego.
W latach 1995 – 1997 odpisy amortyzacyjne środków trwałych, których wartość podlegała aktualizacji na dzień 1.01.1995 roku były ustalone przy
zastosowaniu ograniczenia przyrostu kosztów amortyzacji do wysokości limitów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W



księgach 1999 r. dokonano uzupełniającego odpisu amortyzacyjnego dla zbioru środków trwałych podlegających uprzednio odpisom ograniczonym zgodnie z
powołanym rozporządzeniem Ministra Finansów. Efektem finansowym naliczenia pełnej „bilansowej” amortyzacji są następujące różnice odpisów
amortyzacyjnych:

za rok 1995 w kwocie 39 859 tys. PLN,
za rok 1996 w kwocie 13 474 tys. PLN,
za rok 1997 w kwocie 16 788 tys. PLN,
za rok 1998 w kwocie (11 321 tys. PLN),
Razem 58 800 tys. PLN.

Kwoty podane wyżej zostały w toku przekształcania sprawozdań finansowych ujęte w porównywalnych danych finansowych każdego prezentowanego okresu.
Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 2 500 PLN umarza się w chwili oddania ich do użytkowania, odnosząc wartość umorzenia jednorazowo w koszty.
Składniki majątku trwałego zaliczane przed dniem 1.01.1995 do środków trwałych niskocennych są objęte ewidencją pozabilansową.
Ewidencją pozabilansową objęte są także grunty pozostające w wieczystym użytkowaniu.
Roczne stawki amortyzacyjne, stosowane przez Spółkę dla poszczególnych grup rodzajowych, są następujące:

grupa 1 – budynki 1,5 – 2,5%
grupa 2 – budowle 2,5 – 4,0%
grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne 5,0 – 6,0%
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty
      ogólnego zastosowania 8,5 – 17,0%
      w tym:
      491 – zespoły komputerowe 30,0%
grupa 5 -maszyny, urządzenia i aparaty
      specjalne branżowe 10,0 – 17,0%
      w tym:
      580 – ładowarki 20,0%
grupa 6 – urządzenia techniczne 8,5 – 17,0%
      w tym:
      629 – telefony komórkowe, radiotelefony 20,0%
      664 – stanowiska do badań technicznych 20,0%
grupa 7 -środki transportowe 7,0 – 14,0%
grupa 8 -narzędzia, przyrządy, ruchomości
      wyposażenie 17,0 – 20,0%
      w tym:
      aparatura elektroniczna 25,0%

Wykazane w bilansie środki trwałe prezentują cały czynny, sprawny i wykorzystywany majątek produkcyjny.
Odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z wykorzystaniem ulgi inwestycyjnej w 1995 r. nie stanowią kosztów uzyskania
przychodu.
Spółka nie korzystała z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku (Dz.U. nr 113, poz. 736) w zakresie amortyzacji środków trwałych.
Inwestycje rozpoczęte
Składniki majątku pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, natomiast nakłady inwestycyjne wykonywane sposobem gospodarczym – według
kosztów wytworzenia.
Finansowe składniki majątku trwałego
Finansowe składniki majątku trwałego obejmują udziały i akcje w obcych podmiotach gospodarczych i są wyceniane według cen nabycia. W okresach
sprawozdawczych prezentowanych w Prospekcie nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania są wyceniane w kwotach wymagających zapłaty. Należności wykazane w bilansie pomniejsza się o utworzone na nie rezerwy. W
prezentowanych sprawozdaniach wystąpiły należności w walutach obcych i zostały wycenione według średnich kursów NBP na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego.
Zapasy
Zapasy materiałów są wycenione w zależności od przeznaczenia:
•      paliwo produkcyjne jest wycenione wg średnioważonych cen zakupu podwyższonych dla potrzeb wyceny bilansowej o koszty zakupu przypadające na

zapas paliwa produkcyjnego,

•      pozostałe materiały są wyceniane wg średnioważonych cen zakupu, a koszty zakupu obciążają koszt własny sprzedaży w miesiącu ich poniesienia.

Zapasy towarów są wyceniane według cen zakupu.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w walucie krajowej zostały wycenione w wartości nominalnej. Środki dewizowe występujące na rachunku bankowym zostały do bilansu
wycenione wg średniego kursu z tabeli NBP opublikowanej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
Rozliczenia międzokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne aktywują koszty dotyczące przyszłych okresów i są wycenione w kwotach faktycznie poniesionych. Ich okres rozliczenia
nie przekracza jednego roku, za wyjątkiem amortyzacji dotyczącej ulgi w podatku dochodowym i czynszów odsetkowych od umów leasingowych.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują:
•      koszty prenumeraty czasopism dotyczące roku przyszłego,

•      amortyzację dotyczącą ulgi podatkowej rozliczaną w kolejnych latach,

•      czynsze odsetkowe od umów leasingowych – dotyczące lat następnych.



Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują przewidywane, lecz nie poniesione wydatki.

Kapitały własne
Kapitał akcyjny wykazany został w wartości nominalnej wynikającej ze Statutu Spółki i wpisanej do rejestru handlowego.
Kapitał zapasowy został utworzony pod datą przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z części funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa po wydzieleniu kapitału akcyjnego. W kolejnych latach kapitał ten podlegał obligatoryjnym zwiększeniom z zysku netto, do czasu gdy uzyskał
wysokość 1/3 kapitału akcyjnego. W następnych latach odpisy z zysku netto miały charakter fakultatywny i tworzone były zgodnie ze statutem Spółki.
Ponadto kapitał zapasowy był zwiększany z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych.
Pozostałe fundusze rezerwowe to fundusz restrukturyzacji i fundusz inwestycyjny. Fundusz restrukturyzacyjny został utworzony z odpisów z zysku w
latach 1993 – 1995 z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu przez pracowników akcji Zespołu Elektrociepłowni WROCŁAW SA. Fundusz inwestycyjny
został utworzony z odpisów z zysku za lata 1995 – 1998 i jest przeznaczony na finansowanie inwestycji.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych został utworzony w wysokości przyrostu wartości netto środków trwałych na dzień 1.01.1995
i jest przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego w wartości ekwiwalentnej kwotom aktualizacji wycofywanych z użytkowania środków trwałych.
Rezerwy
Rezerwę tworzy się na podatek dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym na podstawie bilansowego wyniku finansowego a
podatkiem naliczonym zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe rezerwy są tworzone na należności: od dłużników
postawionych w stan upadłości i likwidacji oraz kwestionowane przez nich, pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, w
szczególności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
Fundusze specjalne
Spółka dysponuje następującymi funduszami:
•      Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

•      funduszem nagród.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. Nr 43 poz. 163 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy. Fundusz jest tworzony i wykazywany w wartości nominalnej.
Należności i środki pieniężne funduszu są wykazywane w aktywach jako składniki majątku obrotowego. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest
zasilany również z zysku po opodatkowaniu.
W latach 1996 – 1998 fundusz nagród był tworzony z odpisu z zysku netto i wykazywany w wartości nominalnej pozostałej po dokonanych wypłatach.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, ujmowane w okresach których dotyczą, na podstawie faktur własnych,
pomniejszone o podatek od towarów i usług.
Koszty działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży z wyjątkiem kosztów dotyczących przyszłych okresów, które są
aktywowane.
Spółka prezentuje koszty stosując porównawczy rachunek zysków i strat.
Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt
emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego, prezentacja rachunku wyników za poszczególne
okresy sprawozdawcze została dokonana dla potrzeb niniejszego Prospektu w układzie kalkulacyjnym.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonowała niewątpliwe przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością
wykazując między innymi:
•      odpisane należności i zobowiązania,

•      nieodpłatnie otrzymane środki trwałe,

•      niedobory i nadwyżki,

•      koszty postępowania spornego,

•      przychody i koszty z tytułu likwidowanych środków trwałych,

•      utworzone i rozwiązane rezerwy,

•      otrzymane i zapłacone odszkodowania,

•      inwestycje bez efektu,

•      VAT od materiałów utraconych w wyniku powodzi.

Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe są ujmowane w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. Zostały one wycenione w oparciu o
wyciągi i inne dokumenty bankowe, publikowane taryfy i kursy walutowe z zachowaniem obowiązujących zasad naliczania.
Przychody i koszty finansowe stanowią:
•      odsetki,

•      różnice kursowe,

•      rezerwy dotyczące działalności finansowej,

•      dywidendy od posiadanych udziałów i akcji,

•      oprocentowanie leasingu,

•      dyskonto weksli.

Poszczególne tytuły są ujmowane i prezentowane odpowiednio jako przychody lub koszty.
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne powstały na skutek zdarzeń losowych i prezentują skutki finansowe tych zdarzeń losowych oraz skutki finansowe postępowania
układowego prowadzonego przez dłużników Spółki. Wycena została dokonana w oparciu o dokumenty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wynik finansowy
Wynik finansowy jest wyliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat składa się
z: wyniku na sprzedaży, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, wyniku na działalności finansowej, wyniku na operacjach nadzwyczajnych i
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.



Wynik finansowy został ustalony z uwzględnieniem zasad:
•      współmierności przychodów i kosztów,

•      ostrożnej wyceny.

Wynik netto uwzględnia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz odpis rezerwy tworzonej na podatek dochodowy odroczony z
tytułu różnic przejściowych, spowodowanych odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy o
rachunkowości i przepisów podatkowych, a także wpłatę z zysku do budżetu.
Odpisy rezerwy na podatek dochodowy odroczony są dokonywane w okresach zrealizowania przejściowych różnic podatkowych.

D. Zakres dokonanych korekt wynikających z zastrzeżeń audytorów
W opiniach z badań sprawozdań finansowych za lata 1996, 1997, 1998 i za rok 1999 nie znalazły się żadne zastrzeżenia dotyczące prezentowanych danych.
Stąd też w trakcie przygotowywania prezentacji danych do Prospektu nie zaistniała konieczność dokonywania jakichkolwiek korekt z tych tytułów.

E. Różnice pomiędzy danymi finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie a uprzednio publikowanymi
sprawozdaniami finansowymi
W związku z przygotowywaną prezentacją sprawozdań finansowych Spółki za lata 1996, 1997 i 1998 zostały dokonane w tych sprawozdaniach korekty mające
na celu doprowadzenie prezentowanych danych finansowych do porównywalności. Korekty te są wynikiem działań mających na celu:
1)    prawidłową, przeprowadzoną według jednolitych zasad wycenę majątku Spółki oraz ujednolicenie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych,

2)    ujęcie zasadniczych błędów ujawnionych w późniejszym okresie w okresach, których one dotyczą.

W zakresie jednolitych zasad wyceny i sporządzania sprawozdań finansowych korekty wprowadzone w latach 1996 i 1997 były spowodowane wyceną
zapasów paliwa według cen nabycia czyli w łącznej wartości z kosztami transportu oraz pomniejszeniem należności o odsetki za zwłokę ujmowane w latach
1996 i 1997 jako przychody przyszłych okresów.
Ujednolicenie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych obejmuje w roku 1997 korektę ujęcia rozwiązanej rezerwy na podatek dochodowy.
W zakresie ujęcia zasadniczych błędów we właściwych okresach obrachunkowych dokonane zostały:
•      korekty amortyzacji środków trwałych objętych aktualizacją wyceny na dzień 1 stycznia 1995 roku, wynikające z uzupełniającego odpisu amortyzacyjnego

dokonanego w 1999 roku za okres od 1 stycznia 1995 roku do 31 grudnia 1998 roku,

•      korekta w latach 1996 – 1998 wartości początkowej i umorzenia środka trwałego błędnie przeszacowanego na dzień 1.01.1995 r.,

•      korekty w naliczeniu podatku od nieruchomości w latach 1996 – 1998,

•      korekty w naliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1997,

•      korekty w roku 1996 naliczeń amortyzacji związane z „ubruttowieniem” środków trwałych,

•      korekty w latach 1996 – 1998 nakładów inwestycyjnych o odsetki od otrzymanej pożyczki.

Szczegółowe informacje przedstawiające poszczególne korekty i ich wpływ na dane w prezentowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych
danych finansowych są opisane i przedstawione w dalszej części tego rozdziału.
Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 1999 zamieszczonym w Prospekcie uwzględniają korektę danych zawartych w opublikowanym
sprawozdaniu finansowym za ten okres, opisaną w punkcie 8.6.8.16.1 ppkt. 4 Prospektu.

F. Różnice w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy tymi
sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby
sporządzone według MSR lub US GAAP
Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje
aktywów i pasywów różnią się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR).
Ze względu na praktyczne trudności z ustaleniem kwot niektórych różnic, w szczególności dotyczących ujęcia skutków hiperinflacji w latach ubiegłych i
przeszacowania środków trwałych oraz ustalenia wartości godziwej aktywów netto nabytych jednostek (wartościowo ustalone zostały jedynie wielkości z
pozostałych tytułów różnic) nie było możliwe sporządzenie pełnego zestawienia wartościowego, pozwalającego na uzgodnienie podstawowych wielkości
sprawozdań pomiędzy sprawozdaniami polskimi a sprawozdaniami sporządzonymi zgodnie z MSR. W związku z powyższym – zgodnie z wytycznymi
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawartymi w piśmie z dnia 23 lutego 2000 roku, znak DSP3-023-30/00-561/2000, różnice przedstawiono jedynie
opisowo.
Różnice pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości Spółki a MSR wynikają z następujących kwestii:
Ujęcie skutków hiperinflacji w latach ubiegłych
W sprawozdaniach finansowych Spółki skutki hiperinflacji nie zostały ujęte zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 29, Rachunkowość w
warunkach hiperinflacji. Dotyczy to składników majątku trwałego nabytych w okresie hiperinflacji w latach ubiegłych, których ceny nabycia należałoby
doprowadzić do poziomu cen odpowiadającego sile nabywczej na dzień bilansowy w sprawozdaniach sporządzanych w tym okresie. Skorygowana w ten
sposób wartość bilansowa tych środków i innych aktywów niepieniężnych staje się ceną nabycia lub kosztem wytworzenia w sprawozdaniach późniejszych,
będącym podstawą odpisów amortyzacyjnych. W przybliżeniu dotyczy to środków trwałych nabytych w okresie do drugiej połowy roku obrotowego 1996.
Przeszacowanie środków trwałych
Część środków trwałych wykazywana jest według wartości przeszacowanej wyznaczonej według stanu na dzień 1.01.1995 r. zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 roku (Dz.U. nr 7 poz. 34). Zastosowana metoda przeszacowania środków trwałych nie spełnia jednak wymogów
MSR dotyczących wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej, gdyż według MSR, na dzień bilansowy wartość przeszacowana nie powinna
znacząco odbiegać od wartości godziwej. Ostatnia aktualizacja środków trwałych dokonana została według poziomu cen z września 1994 roku, w związku z
czym wartości przeszacowane mogą istotnie różnić się od wartości godziwej środków trwałych na koniec roku 1999. Ponadto przeszacowaniem należy objąć
wszystkie środki trwałe w danej grupie, a nie jedynie te nabyte w okresie przed 1 stycznia 1995.
Ujęcie nagród dla załogi wypłacanych jako podział zysku
W świetle MSR wszelkie świadczenia pracownicze, w tym nagrody dla załogi wypłacane jako podział zysku powinny być ujmowane jako koszt okresu, w
którym pracownik nabył do nich prawo poprzez wykonywanie pracy. Za rok 1998 Spółka przewidywała, że wypłacenie nagród rocznych za ten rok nastąpi
jako podział zysku, zatem wynik finansowy za rok 1998 nie został obciążony ich kosztami. W roku 1999 Zarząd zmienił formę wypłaty tych nagród na metodę
kosztową i nagrody za rok 1998 wypłacone zostały już nie jako podział zysku, ale obciążyły koszty roku 1999. W przypadku zastosowania MSR wynik
finansowy roku bieżącego byłby wyższy, a wynik lat ubiegłych byłby niższy o kwotę nagrody rocznej za 1998 rok (z uwzględnieniem wpływu na podatek
odroczony).
Specjalistyczne części zamienne
W sprawozdaniach Spółki części zamienne wykazywane są jako składnik zapasów. Zgodnie z MSR specjalistyczne części zamienne wykorzystywane przez



okres dłuższy niż rok lub wykorzystywane wyłącznie do konserwacji lub serwisowania pewnych środków trwałych powinny być również zaliczone do
środków trwałych i podlegać amortyzacji w okresie nie dłuższym niż dany środek trwały.
Klasyfikacja leasingu finansowego i operacyjnego
Według MSR opłaty leasingowe należy rozdzielić w taki sposób, by otrzymać stałą stopę procentową w odniesieniu do niespłaconego kapitału. Ponieważ
ustawa o rachunkowości nie wyznacza żadnych zasad do stosowania w tym zakresie, to Spółkę obciążą koszty zgodnie z warunkami umowy leasingowej i
przepisami podatkowymi.
Zgodnie z zawartą umową leasingodawca aktualizuje odsetki do zapłacenia o okresowe zmiany stawki WIBOR doliczając do nich prowizję w stałej wysokości.
Zakres ujawnień
Wymogi niektórych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadzają ponadto rozszerzony zakres ujawnień w stosunku do zakresu danych
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych zamieszczonych w Prospekcie.

8.6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE
8.6.1. Bilans

w tys. złotych

Lp. Aktywa Noty 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
I. Majątek trwały  409 258 399 818 395 625 410 747 
1. Wartości niematerialne i prawne Nota 1 1 161 160 1 012 1 470 
2. Rzeczowy majątek trwały Nota 2 398 642 391 116 388 039 403 094 
3. Finansowy majątek trwały Nota 3 9 332 8 257 6 557 6 183 
4. Należności długoterminowe Nota 4 123 285 17 – 
II. Majątek obrotowy  126 707 128 208 105 609 108 996 
1 Zapasy Nota 5 83 422 79 872 68 188 55 756 
2. Należności krótkoterminowe Nota 6 42 642 44 130 33 246 41 593 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia Nota 7 – – – – 

4. Papiery wartościowe przeznaczone do
obrotu 

Nota 8 – 500 – – 

5. Środki pieniężne Nota 9 643 3 706 4 175 11 647 
III. Rozliczenia międzyokresowe Nota 10 5 013 4 811 5 472 7 263 

1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 

 – – – – 

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  5 013 4 811 5 472 7 263 
Aktywa razem  540 978 532 837 506 706 527 006 

w tys. złotych

Lp. Pasywa Noty 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
I. Kapitał własny  450 230 441 786 430 148 444 354 
1. Kapitał akcyjny Nota 11 54 500 54 500 54 500 54 500 

2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna) 

 – – – – 

3. Kapitał zapasowy Nota 12 35 658 92 737 90 181 88 376 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  340 564 342 285 342 397 344 202 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe Nota 13 10 064 5 471 4 006 3 487 

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych 

 – – – – 

7. Niepodzielony zysk lub strata z lat
ubiegłych 

Nota 14 [520] (68 776) (52 242) (43 852) 

8. Zysk (strata) netto  9 964 15 569 (8 694) (2 359) 
II. Rezerwy  2 754 1 521 2 183 2 905 
1. Rezerwy na podatek dochodowy Nota 15 1 054 1 521 2 183 2 905 
2. Pozostałe rezerwy Nota 16 1 700 – – – 
III. Zobowiązania  85 095 86 039 71 393 75 523 
1. Zobowiązania długoterminowe Nota 17 5 753 4 860 4 733 6 315 
2. Zobowiązania krótkoterminowe Nota 18 79 342 81 179 66 660 69 208 

IV. Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów 

Nota 19 2 899 3 491 2 982 4 224 

Pasywa razem 540 978 532 837 506 706 527 006 

Wartość księgowa 450 230 441 786 430 148 444 354 
Liczba akcji 10 900 000 340 625 340 625 340 625 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 41,31 1 297 1 263 1 305 
Przewidywana liczba akcji x x x x 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) x x x x 

Zobowiązania pozabilansowe



a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w
tym: 

38 430 31 470 13 250 19 211 

 – na rzecz jednostek zależnych – – – – 
 – na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 680 3 220 – – 
 – na rzecz jednostki dominującej – – – – 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe 4 750 – – – 
Zobowiązania pozabilansowe, razem 43 180 31 470 13 250 19 211 

8.6.2. Rachunek zysków i strat

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Noty 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów 

 350 897 334 092 291 908 280 869 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Nota 20 350 099 333 430 290 045 278 820 

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów 

Nota 21 798 662 1 863 2 049 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów 

 331 081 302 301 284 402 260 770 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów 

Nota 22 330 239 301 697 282 707 258 886 

2. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów 

 842 604 1 695 1 884 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  19 816 31 791 7 506 20 099 
IV. Koszty sprzedaży Nota 22 – – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu Nota 22 3 792 7 626 7 025 5 678 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  16 024 24 165 481 14 421 
VII. Pozostałe przychody operacyjne Nota 23 1 633 1 014 2 953 81 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne Nota 24 3 202 969 2 523 2 540 

IX. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej (VI+VII-VIII) 

 14 455 24 210 911 11 962 

X. Przychody z akcji i udziałów w innych
jednostkach 

Nota 25 446 276 192 213 

XI. Przychody z pozostałego finansowego
majątku trwałego 

Nota 26 – – – – 

XII. Pozostałe przychody finansowe Nota 27 2 090 1 680 1 424 3 042 
XIII. Koszty finansowe Nota 28 2 789 5 385 5 252 6 426 

XIV. Zysk (strata) na działalności
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 

 14 202 20 781 (2 725) 8 791 

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-
XV.2.) 

 32 (69) 1 700 (20) 

1. Zyski nadzwyczajne Nota 29 90 68 17 921 – 
2. Straty nadzwyczajne Nota 30 58 137 16 221 20 
XVI. Zysk (strata) brutto  14 234 20 712 (1 025) 8 771 
XVII. Podatek dochodowy Nota 31 2 640 3 980 6 286 10 068 

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty) 

Nota 32 1 630 1 163 1 383 1 062 

XIX. Zysk (strata) netto Nota 33 9 964 15 569 (8 694) (2 359) 
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 964 15 569 (8 694) (2 359) 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 900 000 * 340 625 340 625 340 625 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,91 45,71 (25,52) (6,93) 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych x x x x 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) x x x x 
* Uchwałą podjętą w dniu 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało splitu akcji Spółki, w wyniku
którego obecnie na kapitał akcyjny KOGENERACJI SA składa się z 10 900 000 Akcji Serii A o wartości nominalnej 5 zł każda. 

8.6.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 

I. STAN KAPITAŁU WŁASNEGO NA POCZĄTEK
OKRESU (BO) 

441 786 446 682 452 743 498 018 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – – – – 
b) korekty błędów zasadniczych – (16 534) (8 389) (43 852) 

I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych porównywalnych  

441 786 430 148 444 354 454 166 

1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 54 500 54 500 54 500 54 500 



1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego – – – – 
a) zwiększenia – – – – 
b) zmniejszenia – – – – 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 54 500 54 500 54 500 54 500 

2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu 

– – – – 

2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego 

– – – – 

a) zwiększenie – – – – 
b) zmniejszenie – – – – 

2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu 

– – – – 

3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 92 737 90 181 88 376 73 944 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego (57 079) 2 556 1 805 14 432 
a) zwiększenie, z tytułu: 1 721 2 556 1 805 14 432 
 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej – – – – 
 – z podziału zysku (ustawowo) – – – – 

 – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość) 

– 2 444 – 13 952 

 – z przeniesienia z kapitału rezerwowego 1 721 112 1 805 342 
 – inne – – – 138 
b) zmniejszenie / pokrycie straty z lat ubiegłych 58 800 – – – 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 35 658 92 737 90 181 88 376 

4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
na początek okresu 

342 285 342 397 344 202 344 544 

4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny 

(1 721) (112) (1 805) (342) 

a) zwiększenie – – – – 
b) zmniejszenie, z tytułu: (1 721) 112 1 805 342 
 – sprzedaży i likwidacji środków trwałych (1 721) 112 1 805 342 

4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
na koniec okresu 

340 564 342 285 342 397 344 202 

5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu 

5 471 4 006 3 487 2 202 

5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 4 593 1 465 519 1 285 
a) zwiększenie 4 593 1 465 806 1 285 
b) zmniejszenie – – 287 – 
 – wypłata nagród prywatyzacyjnych – – – – 
 – inne – – – – 

5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu 

10 064 5 471 4 006 3 487 

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych 

– – – – 

7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu 

(53 207) (60 936) (37 822) 23 330 

7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu 

16 071 8 342 6 532 22 828 

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – – – – 
 – korekty błędów zasadniczych –   502 

7.2. 
Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych 

16 071 8 342 6 532 23 330 

a) zwiększenie, z tytułu: – – – – 
 – podziału zysku – – – – 
b) zmniejszenie, z tytułu: 6 113 7 840 6 030 22 828 
 – odpis zysku na kapitał zapasowy – 2 444 – 13 952 
 – odpis z zysku na fundusz nagród – 3 156 4 164 3 438 
 – odpis z zysku na kapitał rezerwowy – 1 465 806 1 000 
 – odpis z zysku na ZFŚS 4 593 775 1 000 1 000 
 – odpis z zysku na darowizny 1 215 – 60 100 

 – utworzenie rezerwy na odroczony podatek
dochodowy 

– – – 3 338 

 – dywidenda dla Skarbu Państwa 305 – – – 
 – kompensata straty z lat ubiegłych – – – – 

7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu 

9 958 502 502 502 

7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu 

(69 278) (52 744) (44 354) – 



 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – – – – 
 – korekty błędów zasadniczych – (16 534) (8 390) (44 354) 

7.5. 
Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych 

(69 278) (69 278) (52 744) (44 354) 

a) zwiększenie, z tytułu: – – – – 
 – przeniesienia straty do pokrycia – – – – 
b) – zmniejszenie / pokrycie z kapitału zapasowego 58 800 – – – 
 – kompensata z zyskiem z lat ubiegłych –  – – 

7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec
okresu 

(10 478) (69 278) (52 744) (44 354) 

7.7. Stan niepodzielonego zysku lub (niepokrytej
straty) z lat ubiegłych  

(520) (68 776) (52 242) (43 852) 

 na koniec okresu – – – – 
8. Wynik netto 9 964 15 569 (8 694) (2 359) 
a) zysk netto 9 964 15 569 7 840 6 030 
b) strata netto –  (16 534) (8 389) 

II. STAN KAPITAŁU WŁASNEGO NA KONIEC
OKRESU (BZ) 

450 230 441 786 430 148 444 354 

8.6.4. Rachunek przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) 

68 700 36 675 55 012 16 618 

I. Zysk (strata) netto 9 964 15 569 (8 694) (2 359) 
II. Korekty razem 58 736 21 106 63 706 18 977 
1. Amortyzacja 41 917 42 567 44 098 41 764 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 308 1 919 – – 
3. Odsetki i dywidendy 1 616 3 074 4 666 4 274 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (286) (165) 554 479 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 700 – – 2 905 

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
strat) 

2 640 3 980 6 286 10 068 

7. Podatek dochodowy zapłacony (3 108) (4 642) (7 008) (10 068) 
8. Zmiana stanu zapasów (3 550) (11 684) (12 432) (4 309) 
9. Zmiana stanu należności 1 489 (10 859) 8 328 9 899 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i kredytów) 

14 430 (4 375) 17 852 (22 449) 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (793) 1 210 2 020 1 501 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (1) (48) (1 470) (8 746) 
13. Pozostałe korekty 1 374 129 812 (6 341) 

B. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) 

(47 420) (46 377) (31 152) (20 493) 

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 325 706 1 299 1 116 

1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych 

– 430 – – 

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 864 – 1 107 73 

3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego,
w tym: 

– – – – 

 – w jednostkach zależnych – – – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
 – w jednostce dominującej – – – – 

4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu 

– – – – 

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych – – – – 
6. Otrzymane dywidendy 446 276 192 213 
7. Otrzymane odsetki – – – 692 
8. Pozostałe wpływy 15 – – 138 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (48 745) (47 083) (32 451) (21 609) 

1. Nabycie składników wartości niematerialnych i
prawnych 

(1 288) (592) (517) (1 950) 

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego (46 566) (44 159) (31 273) (19 659) 

3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w
tym: 

(575) (1 700) (374) – 

 – w jednostkach zależnych – – – – 



 – w jednostkach stowarzyszonych – – (374) – 
 – w jednostce dominującej – – – – 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych –  – – 

5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu 

– (500) – – 

6. Udzielone pożyczki długoterminowe – – – – 
7. Pozostałe wydatki (316) (132) (287) – 

C. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II) 

(24 343) 9 233 (31 332) 9 218 

I. Wpływy z działalności finansowej 10 700 16 412 600 17 650 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek – – – 3 650 

2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych 

– – – – 

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 10 700 16 412 600 14 000 

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych 

– – – – 

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych – – – – 
6. Dopłaty do kapitału – – – – 
7. Pozostałe wpływy – – – – 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (35 043) (7 179) (31 932) (8 432) 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek (800) (800) (1 850) – 

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych 

– – – – 

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
pożyczek 

(30 131) – (21 000) – 

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych 

– – – – 

5. Koszty emisji akcji własnych – – – – 
6 Umorzenie akcji (udziałów) własnych – – – – 

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli 

– (1 036) (1 383) (1 062) 

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających,
nadzorujących i pracowników 

– (3 156) (4 164) (3 438) 

9. Wydatki na cele społecznie użyteczne – – (60) (100) 

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego 

(437) – – – 

11. Zapłacone odsetki (432) (2 187) (3 475) (3 832) 
12. Pozostałe wydatki (1 307) – – – 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (3 063) (469) (7 472) 5 343 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (3 063) (469) (7 472) 5 343 

 – w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych 

– – – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu 3 706 4 175 11 647 6 304 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 643 3 706 4 175 11 647 

8.6.5. Noty objaśniające do bilansu

NOTA 1 – DO POZYCJI I.1. AKTYWÓW
1.1. Wartości niematerialne i prawne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 

a) 
Rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione
przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki
akcyjnej 

– – – – 

b) Koszty prac rozwojowych – – – – 
c) Nabyta wartość firmy – – – – 
d) Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości – – – – 
e) Nabyte oprogramowanie komputerowe 1 161 160 1 012 1 465 
f) Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów – – – – 
g) Pozostałe wartości niematerialne i prawne – – – 5 

h) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i
prawnych 

– – – – 

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 161 160 1 012 1 470

1.2.1. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za rok 1999 

w tys. złotych
a)



Lp. Wyszczególnienie 

rozliczane w
czasie
koszty

organizacji
poniesione

przy
założeniu

lub
późniejszym
rozszerzeniu

spółki
akcyjnej 

b) koszty
prac

rozwojowych 

c) nabyta
wartość
firmy 

d) nabyte
koncesje,
patenty,
licencje i
podobne
wartości 

e) nabyte
oprogramowanie
komputerowe 

f) nabyte
prawa

wieczystego
użytkowania
gruntów& 

g) pozostałe
wartości

niematerialne
i prawne 

h) zaliczki na
poczet wartości

niematerialnych
i prawnych 

Wartości
niematerialne

i prawne
razem 

a) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
początek okresu 

– – – – 193 – – – 193 

b) Zwiększenia, z
tytułu: 

– – – – 1 288 – – – 1 288 

 – inwestycje – – – – 1 288 – – – 1 288 

c) Zmniejszenia, z
tytułu: 

– – – – – – – – – 

 – likwidacja – – – – – – – – – 

d) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 1 481 – – – 1 481 

e) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu 

– – – – 33 – – – 33 

f) Amortyzacja za
okres, z tytułu: 

– – – – 287 – – – 287 

 – odpis roczny – – – – 287 – – – 287 
 – likwidacja – – – – – – – – – 

g) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu 

– – – – 320 – – – 320 

h) 

Wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 1 161 – – – 1 161

1.2.2. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za rok 1998 
w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 

a)
rozliczane w

czasie
koszty

organizacji
poniesione

przy
założeniu

lub
późniejszym
rozszerzeniu

spółki
akcyjnej

b) koszty
prac

rozwojowych 

c)
nabyta
wartość
firmy 

d)
nabyte

koncesje,
patenty,
licencje

i
podobne
wartości 

e) nabyte
oprogramowanie
komputerowe 

f) nabyte
prawa

wieczystego
użytkowania

gruntów 

g) pozostałe
wartości

niematerialne
i prawne 

h) zaliczki na
poczet wartości

niematerialnych
i prawnych 

Wartości
niematerialne

i prawne
razem 

a) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
początek okresu 

– – – – 2 473 – – – 2 473 

b) Zwiększenia, z
tytułu: 

– – – – 193 – – – 193 

 – inwestycje – – – – 193 – – – 193 

c) Zmniejszenia, z
tytułu: 

– – – – 2 473 – – – 2 473 

 – likwidacja – – – – 2 473 – – – 2 473 



d) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 193 – – – 193 

e) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu 

– – – – 1 461 – – – 1 461 

f) Amortyzacja za
okres, z tytułu: 

– – – – - 1 428 – – – - 1 428 

 – odpis roczny – – – – 1 045 – – – 1 045 
 – likwidacja – – – – - 2 473 – – – - 2 473 

g) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu 

– – – – 33 – – – 33 

h) 

Wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 160 – – – 160

1.2.3. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za rok 1997 

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 

a)
rozliczane w

czasie
koszty

organizacji
poniesione

przy
założeniu

lub
późniejszym
rozszerzeniu

spółki
akcyjnej  

b) koszty
prac

rozwojowych 

c)
nabyta
wartość
firmy 

d)
nabyte

koncesje,
patenty,
licencje

i
podobne
wartości 

e) nabyte
oprogramowanie
komputerowe 

f) nabyte
prawa

wieczystego
użytkowania

gruntów 

g) pozostałe
wartości

niematerialne
i prawne 

h) zaliczki na
poczet wartości

niematerialnych
i prawnych 

Wartości
niematerialne

i prawne
razem 

a) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
początek okresu 

– – – – 1 950 – 5 – 1 955 

b) Zwiększenia, z
tytułu: 

– – – – 523 – – – 523 

 – zakup – – – – 523 – – – 523 

c) Zmniejszenia, z
tytułu: 

– – – – – – 5 – 5 

 
wyksięgowanie
odsetek dot.
inwestycji 

– – – – – – 5 – 5 

d) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 2 473 – – – 2 473 

e) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu 

– – – – 485 – – – 485 

f) Amortyzacja za
okres, z tytułu: 

– – – – 976 – – – 976 

 – odpis roczny – – – – 976 – – – 976 

g) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu 

– – – – 1 461 – – – 1 461 

h) 

Wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 1 012 – – – 1 012



1.2.4. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za rok 1996

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 

a)
rozliczane w

czasie
koszty

organizacji
poniesione

przy
założeniu

lub
późniejszym
rozszerzeniu

spółki
akcyjnej 

b) koszty
prac

rozwojowych 

c)
nabyta
wartość
firmy 

d)
nabyte

koncesje,
patenty,
licencje

i
podobne
wartości 

e) nabyte
oprogramowanie
komputerowe 

f) nabyte
prawa

wieczystego
użytkowania

gruntów 

g) pozostałe
wartości

niematerialne
i prawne 

h) zaliczki na
poczet wartości

niematerialnych
i prawnych 

Wartości
niematerialne

i prawne
razem 

a) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
początek okresu 

– – – – – – 5  5 

b) Zwiększenia, z
tytułu: 

– – – – 1 950 – –  1 950 

 – zakup – – – – 1 950 – –  1 950 
c) Zmniejszenia – – – – – – –   

d) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 1 950 – 5  1 955 

e) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu 

– – – – – – –   

f) Amortyzacja za
okres, z tytułu: 

– – – – 485 – –  485 

 – odpis roczny – – – – 485 – –  485 

g) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu 

– – – – 485 – –  485 

h) 

Wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 1 465 – 5  1 470

NOTA 2 – DO POZYCJI I.2. AKTYWÓW
2.1. Rzeczowy majątek trwały

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Środki trwałe, w tym: 333 486 348 316 341 800 368 928 
 – grunty własne 124 – – – 
 – budynki i budowle 184 880 187 419 188 261 194 873 
 – urządzenia techniczne i maszyny 145 091 156 210 147 811 167 177 
 – środki transportu 1 173 2 017 3 460 4 605 
 – pozostałe środki trwałe 2 218 2 670 2 268 2 273 
b) Inwestycje rozpoczęte 64 869 42 795 46 239 34 166 
c) Zaliczki na poczet inwestycji 287 5 – – 
Rzeczowy majątek trwały, razem 398 642 391 116 388 039 403 094 

Na nieruchomościach Spółki ustanowiona jest hipoteka kaucyjna na kwotę 10.000 tys. zł na rzecz Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA zabezpieczająca
spłatę kredytu zaciągniętego w tym banku i stanowiącego zobowiązanie krótkoterminowe w dn. 31.12.1998 z terminem spłaty do 31.03.1999 oraz w dniu
31.12.1999 z terminem spłaty do 31.03.2000.
2.2.1. Tabela ruchu środków trwałych za rok 1999

w tys. złotych



Lp. Wyszczególnienie Grunty własne * 
Budynki i
budowle 

Urządzenia
techniczne i

maszyny 

Środki
transportu Pozostałe środki Ogółem 

a) Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu 

– 370 331 952 628 20 218 11 568 1 354 745 

b) Korekta z tytułu zmiany
klasyfikacji środków trwałych 

+186 -205 +205 – -186 – 

c) Zwiększenia, z tytułu: 16 8 344 18 602 – 1 207 28 169 
 – inwestycje 16 8 253 18 602 – 1 207 28 078 
 – nieodpłatne otrzymanie – 11 – – – 11 
 – inne – 80 – – – 80 
d) Zmniejszenia, z tytułu: – 769 10 731 2 701 1 046 15 247 
 – sprzedaż – – 8 2 630 346 2 984 
 – likwidacja – 769 10 723 71 700 12 263 

e) Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu 

202 377 699 960 704 17 517 11 545 1 367 667 

f) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu 

– 182 912 796 418 18 201 8 898 1 006 429 

g) Korekta z tytułu zmiany
klasyfikacji środków trwałych 

+73 -199 +199 – -73 – 

h) Zwiększenie amortyzacji za okres z
tytułu: 

5 10 763 29 663 719 1 452 42 602 

 – amortyzacja planowa 5 10 752 29 663 719 1 452 42 591 
 – amortyzacja pozaplanowa – – – – – – 
 – nieodpłatne otrzymanie – 11 – – – 11 
i) Zmniejszenie amortyzacji z tytułu: – 657 10 667 2 576 950 14 850 
 – sprzedaż – – 4 2 505 251 2 760 
 – likwidacja – 657 10 663 71 699 12 090 

j) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu 

78 192 819 815 613 16 344 9 327 1 034 181 

k) Wartość netto środków trwałych
na koniec okresu 

124 184 880 145 091 1 173 2 218 333 486 

* wykazane łącznie z zasadzeniami wieloletnimi. 

2.2.2. Tabela ruchu środków trwałych za rok 1998

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne 
Budynki i
budowle 

Urządzenia
techniczne i

maszyny 

Środki
transportu Pozostałe środki Ogółem 

a) Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu 

– 360 684 924 277 21 668 9 835 1 316 464 

b) Korekta z tytułu zmiany
klasyfikacji środków trwałych 

– – - 2 – + 2 – 

c) Zwiększenia, z tytułu: – 9 702 37 890 – 1 857 49 449 
 – inwestycje – 9 632 37 890 – 1 841 49 363 
 – nieodpłatne otrzymanie – 70 – – 6 76 
 – inne – – – – 10 10 
d) Zmniejszenia, z tytułu: – 55 9 537 1 450 126 11 168 
 – sprzedaż – – 8 752 1 381 – 10 133 
 – likwidacja – 55 785 30 126 996 
 – nieodpłatne przekazanie – – – 39 – 39 

e) Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu 

– 370 331 952 628 20 218 11 568 1 354 745 

f) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu 

– 172 423 776 466 18 208 7 567 974 664 

g) Zwiększenie amortyzacji za okres z
tytułu: 

– 10 544 29 489 1 022 1 448 42 503 

 – amortyzacja planowa – 10 544 29 489 1 022 1 448 42 503 
 – amortyzacja pozaplanowa – – – – – – 
h) Zmniejszenie amortyzacji z tytułu: – 55 9 537 1 029 117 10 738 
 – sprzedaż – – 8 752 970 – 9 722 
 – likwidacja – 55 785 26 117 983 
 – nieodpłatne przekazanie – – – 33 – 33 

i) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu 

– 182 912 796 418 18 201 8 898 1 006 429 

j) Wartość netto środków trwałych
na koniec okresu 

– 187 419 156 210 2 017 2 670 348 316 

2.2.3. Tabela ruchu środków trwałych za rok 1997



w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne 
Budynki i
budowle 

Urządzenia
techniczne i

maszyny 

Środki
transportu Pozostałe środki Ogółem 

a) Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu 

– 357 245 920 308 25 428 8 693 1 311 674 

b) Zwiększenia, z tytułu: – 3 874 13 160 601 1 580 19 215 
 – zakup – 3 452 13 160 601 1 580 18 793 
 – nieodpłatne otrzymanie – 422 – – – 422 
c) Zmniejszenia, z tytułu: – 435 9 191 4 361 438 14 425 
 – sprzedaż – – – 3 150 – 3 150 
 – likwidacja – 435 9 191 1 211 438 11 275 

d) Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu 

– 360 684 924 277 21 668 9 835 1 316 464 

e) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu 

– 162 372 753 131 20 823 6 420 942 746 

f) Zwiększenie amortyzacji za okres z
tytułu: 

– 10 463 31 732 1 193 1 540 44 928 

 – amortyzacja planowa – 10 463 31 732 1 193 1 540 44 928 
 – amortyzacja pozaplanowa – – – – – – 
g) Zmniejszenie amortyzacji z tytłu: – 412 8 397 3 808 393 13 010 
 – sprzedaż – – – 2 605 – 2 605 
 – likwidacja – 412 8 397 1 203 393 10 405 
 – nieodpłatne przekazanie – – – – – – 

h) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu 

– 172 423 776 466 18 208 7 567 974 664 

i) Wartość netto środków trwałych
na koniec okresu 

– 188 261 147 811 3 460 2 268 341 800 

2.2.4. Tabela ruchu środków trwałych za rok 1996

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne 
Budynki i
budowle 

Urządzenia
techniczne i

maszyny 

Środki
transportu Pozostałe środki Ogółem 

a) Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu 

– 355 611 901 834 25 202 7 094 1 289 741 

b) Zwiększenia, z tytułu: – 3 311 19 525 226 1 733 24 795 
 – zakup – 3 311 19 525 226 1 733 24 795 
c) Zmniejszenia, z tytułu: – 1 677 1 051 – 134 2 862 
 – sprzedaż – – – – 53 53 
 – likwidacja – 69 1 051 – 81 1 201 
 – przekazanie nieodpłatne – 1 608 – – – 1 608 

d) Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu 

– 357 245 920 308 25 428 8 693 1 311 674 

e) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu 

– 152 873 723 824 19 405 5 015 901 117 

f) Zwiększenie amortyzacji za okres z
tytułu: 

– 9 545 29 912 1 418 1 487 42 362 

 – amortyzacja planowa – 9 545 29 912 1 418 1 487 42 362 
 – amortyzacja pozaplanowa – – – – – – 
g) Zmniejszenie amortyzacji z tytułu: – 46 605 – 82 733 
 – sprzedaż – – – – 1 1 
 – likwidacja – 15 605 – 81 701 
 – nieodpłatne przekazanie – 31 – – – 31 

h) Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu 

– 162 372 753 131 20 823 6 420 942 746 

i) Wartość netto środków trwałych
na koniec okresu 

– 194 873 167 177 4 605 2 273 368 928 

2.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) własne 332 836 347 536 341 800 368 928 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 

650 780 – – 

 – leasing finansowy 650 780 – – 
Środki trwałe bilansowe, razem 333 486 348 316 341 800 368 928 



2.4. Środki trwałe pozabilansowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 

a) Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 

7 110 6 682 6 676 6 675 

 – wartość gruntów użytkowanych wieczyście 7 110 6 682 6 676 6 675 
 – leasing operacyjny – – – – 
Środki trwałe pozabilansowe, razem 7 110 6 682 6 676 6 675 

NOTA 3 – DO POZYCJI I.3.AKTYWÓW
3.1. Finansowy majątek trwały

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Akcje i udziały, w tym: 9 332 8 257 6 557 6 183 
 – w jednostkach zależnych 4 744 4 744 4 744 4 744 
 – w jednostkach stowarzyszonych 488 488 488 488 
 – w jednostce dominującej – – – – 
b) Udzielone pożyczki długoterminowe, w tym: – – – – 
 – jednostkom zależnym – – – – 
 – jednostkom stowarzyszonym – – – – 
 – jednostce dominującej – – – – 
c) Pozostałe papiery wartościowe, w tym: – – – – 
 – jednostek zależnych – – – – 
 – jednostek stowarzyszonych – – – – 
 – jednostki dominującej – – – – 
d) Inne prawa majątkowe (według rodzaju) – – – – 
e) Pozostałe składniki finansowego majątku trwałego – – – – 
Finansowy majątek trwały, razem 9 332 8 257 6 557 6 183 

3.2.1. Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 1.01.1999 do 31.12.1999

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Akcje i udziały Pożyczki
długoterminowe 

Pozostałe papiery
wartościowe 

Razem 

a) Stan na początek okresu 8 257 – – 8 257 
b) Zwiększenia (z tytułu) 1 075 – – 1 075 
 – objęcie udziałów 1 075 – – 1 075 
   – w jednostkach zależnych – – – – 
   – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
c) Zmniejszenia (z tytułu) – – – – 
 – spłata pożyczki – – – – 
d) Stan na koniec okresu 9 332 – – 9 332 
Finansowy majątek trwały, razem 9 332 – – 9 332 

3.2.2. Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 1.01.1998 do 31.12.1998

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Akcje i udziały Pożyczki
długoterminowe 

Pozostałe papiery
wartościowe 

Razem 

a) Stan na początek okresu 6 557 – – 6 557 
b) Zwiększenia (z tytułu) 1 700 – – 1 700 
 – objęcie udziałów 1 700 – – 1 700 
   – w jednostkach zależnych – – – – 
   – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
c) Zmniejszenia (z tytułu) – – – – 
 – spłata pożyczki – – – – 
d) Stan na koniec okresu 8 257 – – 8 257 
Finansowy majątek trwały, razem 8 257 – – 8 257 

3.2.3. Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 1.01.1997 do 31.12.1997

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Akcje i udziały Pożyczki
długoterminowe 

Pozostałe papiery
wartościowe 

Razem 

a) Stan na początek okresu 6 183 – – 6 183 
b) Zwiększenia (z tytułu) 375 – – 375 
 – objęcie udziałów 375 – – 375 



   – w jednostkach zależnych – – – – 
   – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
 – udzielone pożyczki – – – – 
c) Zmniejszenia (z tytułu) 1 – – 1 
 – spłata pożyczki – – – – 
 – inne 1 – – 1 
d) Stan na koniec okresu 6 557 – – 6 557 
Finansowy majątek trwały, razem 6 557 – – 6 557 

3.2.4. Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 1.01.1996 do 31.12.1996

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Akcje i udziały Pożyczki
długoterminowe 

Pozostałe papiery
wartościowe 

Razem 

a) Stan na początek okresu 1 519 – – 1 519 
b) Zwiększenia (z tytułu) 4 664 – – 4 664 
 – objęcie udziałów i akcji 4 664 – – 4 664 
   – w jednostkach zależnych 4 664 – – 4 664 
   – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
c) Zmniejszenia (z tytułu) – – – – 
 – spłata pożyczki – – – – 
 – inne – – – – 
d) Stan na koniec okresu 6 183 – – 6 183 
Finansowy majątek trwały, razem 6 183 – – 6 183 

3.3.1. Akcje i udziały w Jednostkach Zależnych i Stowarzyszonych na 31 grudnia 1999 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
ZEC Service Sp.

z o.o.
ZEC Trans Sp. z

o.o.

ZEC
Elektroservice

Sp. z o.o.

ZEC Hurt Sp. z
o.o.

PPO Siechnice
Sp. z o.o.

Elektrownia
Szczytowo-

Pompowa Młoty
Razem

b) Siedziba Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, pl.
Staszica 30

Siechnice, ul.
Opolska 30

Młoty k/Bystrzycy
Kłodzkiej

 

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela nr 3.3.4.  

d) Charakter powiązania
kapitałowego 

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka zależna Spółka
stowarzyszona

 

e) Zastosowana metoda
konsolidacji 

wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie  

f) 
Data objęcia kontroli/data od
której wywierany jest znaczny
wpływ 

28.05.92 21.05.92 30.12.93 15.11.93 1.04.94 4.09.91  

g) Wartość udziałów według ceny
nabycia 

   122     25    147    159  4 744     35   5 232 

h) Odpisy aktualizujące wartość
(razem) 

     –      –      –      –      –      –      – 

i) Wartość bilansowa udziałów    122     25    147    159  4 744     35   5 232 

j) Procent posiadanego kapitału
zakładowego 

  47,5     49     49     49     51     25 x 

k) Udział w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu % 

  47,5     49     49     49     51     25 x 

l) Inne podstawy dominacji      –      –      –      –      –      – x 

m) Kapitał własny jednostki, w
tym: 

4 664    651  1 838  1 393 20 655    220  29 421 

 – kapitał zakładowy    258     50    300    325 18 680    140  19 753 

 – należne wpłaty na poczet
kapitału (wielkość ujemna) 

     –      –      –      –      –      –       – 

 – kapitał zapasowy    102    539  1 185    425  1 637     73   3 961 

 – pozostały kapitał własny, w
tym: 

 4 304     62    353    643    338      7   5 707 

 
  – niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych 

     –      –      –      –      –      3       3 

   – zysk (strata) netto  1 097     62    353    643    338      4   2 497 

n) Zobowiązania jednostki, w
tym: 

 4 189  1 245  5 507  5 429  3 633      –  20 003 

 – zobowiązania
długoterminowe 

   183    626    955    575  1 000      –   3 339 

o) Należności jednostki, w tym:  5 287    432  4 476  2 452  1 385     10  14 042 
 – należności długoterminowe     17      –      –      –      –      –      17 
p) Aktywa jednostki, razem  9 166  1 896  7 688  6 846 24 312    220  50 128 



r) Przychody ze sprzedaży 24 863  5 124 13 571 21 486 53 136      – 118
180 

s) 
Nieopłacona przez Spółkę
wartość akcji/udziałów w
jednostce 

     –      –      –      –      –      –       – 

t) 
Otrzymane lub należne
dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy 

    98      –     66     40    242      –     446 

3.3.2. Akcje i udziały w Jednostkach Zależnych i Stowarzyszonych na 31 grudnia 1998 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
ZEC Service Sp.

z o.o.
ZEC Trans Sp.

z o.o.

ZEC
Elektroservice

Sp. z o.o.

ZEC Hurt Sp. z
o.o.

PPO Siechnice
Sp. z o.o.

Elektrownia
Szczytowo-

Pompowa Młoty
Razem  

b) Siedziba Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, pl.
Staszica 30

Siechnice, ul.
Opolska 30

Młoty k/Bystrzycy
Kłodzkiej

 

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela nr 3.3.4.  

d) Charakter powiązania
kapitałowego 

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka zależna Spółka
stowarzyszona

 

e) Zastosowana metoda
konsolidacji 

wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie  

f) 
Data objęcia kontroli/data od
której wywierany jest
znaczny wpływ 

28.05.92 21.05.92 30.12.93 15.11.93 1.04.94 4.09.91  

g) Wartość udziałów według
ceny nabycia 

   122     25    147    159  4 744     35   5 232 

h) Odpisy aktualizujące wartość
(razem) 

     –      –      –      –      –      –       – 

i) Wartość bilansowa udziałów    122     25    147    159  4 744     35   5 232 

j) Procent posiadanego kapitału
zakładowego 

  47,5     49     49     49     51     25  

k) 
Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu % 

  47,5     49     49     49     51     25  

l) Inne podstawy dominacji        

m) Kapitał własny jednostki, w
tym: 

 3 774    589  1 671    839 20 792    219  27
884 

 – kapitał a zakładowy    258     50    300    325 18 680    140  19
753 

 – należne wpłaty na poczet
kapitału (wielkość ujemna) 

     –      –      –      –      –      –       – 

 – kapitał zapasowy    102    510    943    400  1 162     73   3 190 

 – pozostały kapitał własny,
w tym: 

 3 414     29    428    114    950      2   4 937 

 
  – niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych 

     –      –      –      –      –      –       – 

   – zysk (strata) netto    526     29    428    114    950      2   2 049 

n) Zobowiązania jednostki, w
tym: 

 3 343  1 003  3 204  5 701  7 723      –  20
974 

 - zobowiązania
długoterminowe 

     –    476    123  1 673  3 500      –   5 772 

o) Należności jednostki, w tym:  5 674    231  2 796  2 987  2 260     10  13
958 

 - należności długoterminowe      –      –      –      –      –      –       – 

p) Aktywa jednostki, razem  7 169  1 596  5 085  6 550 28 603    219  49
222 

r) Przychody ze sprzedaży 20 537  3 740 12 586 34 908 28 728      – 100
499 

s) 
Nieopłacona przez Spółkę
wartość akcji/udziałów w
jednostce 

     –      –      –      –      –      –       – 

t) 
Otrzymane lub należne
dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy 

    98      –     66     40    242      –     446 

3.3.3. Akcje i udziały w Jednostkach Zależnych i Stowarzyszonych na 31 grudnia 1997 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
ZEC Service Sp.

z o.o. 
ZEC Trans Sp. z

o.o. 

ZEC
Elektroservice

ZEC Hurt Sp. z
o.o. 

PPO Siechnice
Sp. z o.o. 

Elektrownia
Szczytowo- Razem 



Sp. z o.o. Pompowa Młoty 

b) Siedziba Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, pl.
Staszica 30

Siechnice, ul.
Opolska 30

Młoty k/Bystrzycy
Kłodzkiej

 

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela nr 3.3.4.  

d) Charakter powiązania
kapitałowego 

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka zależna Spółka stowarzyszona 

e) Zastosowana metoda
konsolidacji 

wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie  

f) 
Data objęcia kontroli/data od
której wywierany jest znaczny
wpływ 

28.05.92 21.05.92 30.12.93 15.11.93 1.04.94 4.09.91  

g) Wartość udziałów według ceny
nabycia 

   122     25    147    159  4 744     35   5 232 

h) Odpisy aktualizujące wartość
(razem) 

     –      –      –      –      –      –       – 

i) Wartość bilansowa udziałów    122     25    147    159  4 744     35   5 232 

j) Procent posiadanego kapitału
zakładowego 

  47,5     49     49     49     51     25  

k) 
Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu % 

  47,5     49     49     49     51     25  

l) Inne podstawy dominacji        

m) Kapitał własny jednostki, w
tym: 

 3 504    620  1 440    918 19 836    216  26 534 

 – kapitał zakładowy    258     50    300    325 18 680    140  19 753 

 – należne wpłaty na poczet
kapitału (wielkość ujemna) 

     –      –      –      –      –      –       – 

 – kapitał zapasowy    102    488    537    158    990     43   2 318 

 – pozostały kapitał własny, w
tym: 

 3 144     82    603    435    166     33   4 463 

 
  – niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych 

     –      –      –      –    (451)     23    (428) 

   – zysk (strata) netto  1 003     82    603    435    617      6   2 746 

n) Zobowiązania jednostki, w
tym: 

 2 700    522  2 332  5 456  6 846      –  17 856 

 – zobowiązania
długoterminowe 

     –      –  2 184      –  3 831      –   6 015 

o) Należności jednostki, w tym:  3 243    380  2 254  3 929  2 254      8  12 068 
 – należności długoterminowe      –      –      –      –      –      –       – 
p) Aktywa jednostki, razem  6 232  1 142  4 010  6 373 27 958    217  45 932 
r) Przychody ze sprzedaży 18 306  4 392 10 356 40 785 24 862 –  98 701 

s) 
Nieopłacona przez Spółkę
wartość akcji/udziałów w
jednostce 

     –      –      –      –      –      –       – 

t) 
Otrzymane lub należne
dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy 

    98     12     81     64      –      –     255 

3.3.4. Akcje i udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych na 31 grudnia 1996 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
ZEC Service Sp.

z o.o.
ZEC Trans Sp.

z o.o.

ZEC
Elektroservice

Sp. z o.o.

ZEC Hurt Sp. z
o.o.

PPO SiechniceSp.
z o.o.

Elektrownia
Szczytowo-

Pompowa Młoty
Razem

b) Siedziba Wrocław, ul.
Łowiecka 24 

Wrocław, ul.
Łowiecka 24 

Wrocław, ul.
Łowiecka 24 

Wrocław, pl.
Staszica 30 

Siechnice, ul.
Opolska 30 

Młoty k/Bystrzycy
Kłodzkiej

 

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela nr 3.3.4.  

d) Charakter powiązania
kapitałowego 

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka zależna Spółka
stowarzyszona

 

e) Zastosowana metoda
konsolidacji 

wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie  

f) 
Data objęcia kontroli/data od
której wywierany jest
znaczny wpływ 

28.05.92 21.05.92 30.12.93 15.11.93 1.04.94 4.09.91  

g) Wartość udziałów według
ceny nabycia 

   122     25    147    159  4 744     35   5 232 

h) Odpisy aktualizujące wartość
(razem) 

     –      –      –      –      –      –       – 

i) Wartość bilansowa udziałów    122     25    147    159  4 744     35   5 232 
Procent posiadanego kapitału



j) 
zakładowego 

  47,5     49     49     49     51     25  

k) 
Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu % 

  47,5     49     49     49     51     25  

l) Inne podstawy dominacji        

m) Kapitał własny jednostki, w
tym: 

 2 736    583    992    596 19 220    210  24
337 

 – kapitał zakładowy    258     50    300    325 18 680    140  19
753 

 – należne wpłaty na poczet
kapitału (wielkość ujemna) 

     –      –      –      –      –      –       – 

 – kapitał zapasowy    100    476    275    130      –     43   1 024 

 – pozostały kapitał własny,
w tym: 

 2 378     57    417    141    540     27   3 560 

 
  – niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych 

     –      –      –      –    (999)     27 (972) 

   – zysk (strata) netto    722      57    417    141  1 539      –   2 876 

n) Zobowiązania jednostki, w
tym: 

 2 678    754  1 467  4 170  4 180      –  13
249 

 – zobowiązania
długoterminowe 

   647      –      –      –    790      –   1 437 

o) Należności jednostki, w tym:  2 526    806  1 612  1 627    590      –   7 161 
 – należności długoterminowe      –      –      –      –      –      –      – 

p) Aktywa jednostki, razem  5 418  1 341  2 635  4 768 23 427    210  37
799 

r) Przychody ze sprzedaży 12 907  3 463  7 120 30 772 24 727      –  78
989 

s) 
Nieopłacona przez Spółkę
wartość akcji/udziałów w
jednostce 

     –      –      –      –      –      –       – 

t) 
Otrzymane lub należne
dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy 

    73     10     60     49      –      –     192 

3.3.5. Załącznik do tabel od 3.3.1. do 3.3.4. pkt. c

Jednostka Przedmiot przedsiębiorstwa 

ZEC Service Sp. z
o.o. 

Remont i montaż urządzeń energetycznych i przemysłowych; produkcja i handel w zakresie wyrobów przemysłowych; inwestycje;
usługi elektryczne, termoizolacyjne, budowlano-montażowe oraz konstrukcyjno-technologiczne; prowadzenie badań i pomiarów
urządzeń oraz instalacji energetycznych. 

ZEC Trans Sp. z o.o. 
Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych; prowadzenie działalności handlowej, produkcji własnej i obcej; produkcja elementów dla
potrzeb prowadzonej działalności usługowej i remontowej; usługi naprawcze i diagnostyki mechaniki pojazdowej; nauka prowadzenia
pojazdów mechanicznych. 

ZEC Elektroservice
Sp. z o.o. 

Usługi eksploatacyjne i serwisowe; wykonawstwo inwestycyjne; projektowanie urządzeń elektroenergetycznych; projektowanie,
produkcja i eksport artykułów budowlanych z wykorzystaniem odpadów energetycznych; handel artykułami przemysłowymi;
proekologiczna produkcja energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. 

ZEC Hurt Sp. z o.o.  Sprzedaż wszelkich materiałów części zamiennych do maszyn i urządzeń technicznych oraz gotowych dóbr inwestycyjnych. 

PPO Siechnice Sp. z
o.o. 

Produkcja ogrodnicza; przetwórstwo rolno-spożywcze; import surowców i innych materiałów do celów produkcji; handel wszelkiego
rodzaju artykułami, wyrobami i materiałami, w tym także eksport i import tych towarów; świadczenie usług technicznych; doradztwo
szkoleniowe w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa; usługi budowlano-montażowe. 

Elektrownia
Szczytowo-
Pompowa Młoty SA 

Prowadzenie działalności dotyczącej przygotowania, budowy i eksploatacji ESP MŁOTY, a w szczególności przeanalizowanie
technicznych, finansowych i ekonomicznych możliwości budowy ESP MŁOTY, zaś w przypadku, kiedy wyniki tej analizy będą
pozytywne, sfinansowanie i zbudowanie elektrowni oraz oddanie jej w pełni wyposażonej i z pełnym personelem do dyspozycji jej
użytkownika za opłatą obliczoną w oparciu o zasady gospodarki rynkowej. 

Akcje ESP Młoty SA stanowią zabezpieczenie pożyczki udzielonej Emitentowi przez PSE SA, omówionej szczegółowo w nocie 17.4.
3.4.1. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 1999 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki Bank Energetyki SA Energo-Asekuracja
SA

Polski Fundusz
Kapitałowy SA 

MPEC Wrocław
SA 

VKN POLSKA
Sp. z o.o.

Razem 

b) Siedziba Radom, ul.
Żeromskiego 75

Radom, Plac
Jagielloński 15

Poznań, ul.
Krzywoustego 7

Wrocław, ul.
Walońska 3-5

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela 3.4.5.  
d) Wartość bilansowa udziałów 750 200 2 650 500 15 4 115 

e) Procent posiadanego kapitału
zakładowego 

    9,5  

f) Udział w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu % 

1,31 1,75 9,96 0,38 19  

g) Nieopłacona przez Spółkę wartość – – – – – – 



akcji/udziałów w jednostce 

h) Otrzymane lub należne dywidendy
od jednostki za ostatni rok obrotowy 

– – – – – – 

3.4.2. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 1998 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki Bank Energetyki SA Energo-Asekuracja SA Polski Fundusz Kapitałowy
SA

Razem 

b) Siedziba Radom, ul. Żeromskiego
75

Radom, Plac Jagielloński
15

Poznań ul. Krzywoustego 7  

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela 3.4.5.  
d) Wartość bilansowa udziałów 750 200 2 075 3 025 
e) Procent posiadanego kapitału zakładowego     
f) Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu % 1,31 1,75 10  
g) Nieopłacona przez Spółkę wartość akcji/udziałów w jednostce     

h) Otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok
obrotowy 

    

3.4.3. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 1997 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki Bank Energetyki SA Energo-Asekuracja SA Polski Fundusz Kapitałowy
SA

Razem

b) Siedziba Radom, ul. Żeromskiego
75

Radom, Plac Jagielloński
15

Poznań ul. Krzywoustego 7  

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela 3.4.5.  
d) Wartość bilansowa udziałów 750 200 375 1 025 
e) Procent posiadanego kapitału zakładowego     
f) Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu % 1,31  27  10  
g) Nieopłacona przez Spółkę wartość akcji/udziałów w jednostce     

h) Otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok
obrotowy 

    

3.4.4. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 1996 r.

w tys. złotych
a) Nazwa jednostki Bank Energetyki SA Energo-Asekuracja SA Razem
b) Siedziba Radom, ul. Żeromskiego 75 Radom, Plac Jagielloński 15  
c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela 3.4.5.  
d) Wartość bilansowa udziałów 750 200 950 
e) Procent posiadanego kapitału zakładowego    
f) Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu % 1,31 2,7  
g) Nieopłacona przez Spółkę wartość akcji/udziałów w jednostce    
h) Otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy    

3.4.5. Załącznik do tabel od 3.4.1. do 3.4.4. pkt. c

Jednostka Przedmiot przedsiębiorstwa 
Bank Energetyki SA  Czynności bankowe; obrót publiczny papierami wartościowymi; usługi finansowe nie należące do czynności bankowych 
Energo-Asekuracja SA  Ubezpieczenia i asekuracja w zakresie: wypadki, choroby, AC pojazdów, szkody, odpowiedzialność cywilna 
Polski Fundusz
Kapitałowy SA 

Doradztwo i zarządzanie w zakresie finansów, rynku, produkcji przedsiębiorstw, marketing, szkolenia

MPEC Wrocław SA Wytwórczość, handel oraz świadczenia usług w zakresie przesyłu, dystrybucji, wytwarzania ciepła oraz obrót ciepłem 

VKN POLSKA Sp. z o.o. Działalność wytwórcza, usługowa, budowlana, handlowa, w szczególności: handel produktami spalania węgla i innymi produktami
po procesach technologicznych 

3.5. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej – – – – 
b) w walutach obcych – – – – 
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem – – – – 

3.6. Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej 9 332 8 257 6 557 6 183 
b) w walutach obcych – – – – 
Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne



prawa majątkowe, razem 
9 332 8 257 6 557 6 183 

3.7. Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (według zbywalności)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na
giełdach (wartość bilansowa) 

500 – – – 

 a) akcje (wartość bilansowa): 500 – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia 500 – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 

B. 
Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w
regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość
bilansowa) 

– – – – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 

C. 
Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na
giełdach i nie znajdujące się w regulowanym
obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 

– – – – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 8 832 8 257 6 557 6 183 
 a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 8 832 8 257 6 557 6 183 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia 8 832 8 257 6 557 6 183 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
Wartość według cen nabycia, razem 9 332 8 257 6 557 6 183 
Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem – – – – 
Wartość bilansowa, razem 9 332 8 257 6 557 6 183 

3.8. Inne składniki finansowego majątku trwałego (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej – – – – 
b) w walutach obcych – – – – 
Inne składniki finansowego majątku trwałego, razem – – – – 

NOTA 4 – DO POZYCJI I.4. AKTYWÓW
4.1. Należności długoterminowe

w tys. złotych



Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 

a) Należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i
usług, w tym: 

143 123 17 – 

 – od jednostek zależnych – – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych 143 95 – – 
 – od jednostki dominującej – – – – 
b) Pozostałe należności długoterminowe: – – – – 
 – od jednostek zależnych – – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – – – 
 – od jednostki dominującej – – – – 
Należności długoterminowe netto 123 285 17 – 
c) Rezerwy na należności (wielkość dodatnia) 2 5 – – 
Należności długoterminowe brutto 125 290 17 – 

4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Stan na początek okresu 290 17 – – 
b) Zwiększenia, z tytułu sprzedaży środków trwałych 28 285 17 – 
c) Zmniejszenie, z tytułu spłaty 193 12 – – 
Stan należności długoterminowych na koniec okresu 125 290 17 – 

4.3. Zmiana stanu rezerw na należności długoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Stan na początek okresu 5 – – – 
b) Zwiększenia, z tytułu: – 5 – – 
 – utworzenie rezerw na należności wątpliwe – 5 – – 
c) Wykorzystanie, z tytułu: – – – – 
 – odpisanie należności – – – – 
d) Rozwiązanie, z tytułu: – – – – 

e) Zmiana kwalifikacji rezerwy na dotyczącą należności
krótkoterminowych 

3 – – – 

Stan rezerw na należności długoterminowe na koniec
okresu 

2 5 – – 

4.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej 125 290 17 – 
b) w walutach obcych – – – – 
Należności długoterminowe, razem 125 290 17 – 

NOTA 5 – DO POZYCJI II.1. AKTYWÓW
5.1. Zapasy

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Materiały 83 422 79 872 68 188 55 743 
b) Półprodukty i produkty w toku – – – 2 
c) Produkty gotowe – – – – 
d) Towary – – – 11 
e) Zaliczki na poczet dostaw – – – – 
Zapasy, razem 83 422 79 872 68 188 55 756 

NOTA 6 – DO POZYCJI II.2. I I.4. AKTYWÓW
6.1. Należności krótkoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: 35 394 39 510 25 330 34 465 
 – od jednostek zależnych 401 – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych 461 2 826 2 443 3 432 



 – od jednostki dominującej – – – – 
b) Pozostałe należności od jednostek zależnych – – – – 
c) Pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych – – – – 
d) Pozostałe należności od jednostki dominującej – – – – 

e) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń
społecznych 

3 643 – – 1 154 

f) Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w
zyskach 

– – – – 

g) Pozostałe należności 3 605 4 620 7 916 5 964 

h) Należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte
rezerwą 

– – – 10 

Należności krótkoterminowe netto 42 642 44 130 33 246 41 593 
i) Rezerwy na należności (wielkość dodatnia) 228 240 390 14 

j) Przychody przyszłych okresów pomniejszające
należności 

25 25 – – 

Należności krótkoterminowe brutto 42 895 44 395 33 636 41 607 

Należności z tytułu dostaw i usług od MPEC Wrocław S.A. są objęte cesją na rzecz Banku Śląskiego S.A. zabezpieczającą spłatę kredytu zaciągniętego w tym
banku i stanowiącego zobowiązanie krótkoterminowe na dzień 31.12.1998 r. w wysokości 9 574 tys. zł, spłaconego zgodnie z umową w terminie do 31 marca
1999 roku.
6.2. Zmiana stanu rezerw na należności krótkoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Stan na początek okresu 240 390 14 6 
b) Zwiększenia, z tytułu: 73 11 381 2 011 
 – utworzenie rezerw na należności wątpliwe 70 11 381 2 011 

 – zmiana kwalifikacji rezerwy z dotyczącej należności
długoterminowych 

3 – – – 

c) Wykorzystanie, z tytułu: 72 8 5 1 903 
 – odpisanie należności 72 8 5 1 903 
d) Rozwiązanie, z tytułu: 13 153 – 100 
 – spłata należności 13 153 – 100 
Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec
okresu 

228 240 390 14 

6.3. Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej w tys. zł 42 893 44 385 33 336 41 127 
b) w walutach obcych w tys. zł 2 10 300 480 
 b.1) w tys. DEM 1 5 153 260 
 b.2) w przeliczeniu na tys. zł 2 10 300 480 
Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 42 895 44 395 33 636 41 607 

6.4. Należności z tytułu dostaw, robót i usług brutto o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

w tys. złotych
Lp.  Wyszczególnienie 1999 1998 1997 1996 

a) do 1 miesiąca 34 563 36 634 23 706 31 739 
b) powyżej 1 m-ca do 3 m-cy – 96 61 84 
c) powyżej 3 m-cy do 6 m-cy – 142 92 124 
d) powyżej 6 m-cy do 1 roku – 282 181 246 
e) powyżej 1 roku – 421 270 367 
f) należności przeterminowane 1 084 2 200 1 410 1 919 
Razem 35 647 39 775 25 720 34 479 
Rezerwa na należności z tytułu dostaw, robót i usług (wielkość
ujemna) 

(253) (265) (390) (14) 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług razem (netto) 35 394 39 510 25 330 34 465 

Normalny tok spłacania należności z tytułu dostaw i usług przyjęty przez Spółkę wynosi 14 dni.
6.5. Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane (brutto) z podziałem na należności nie spłacone w okresie

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie 1999 1998 1997 1996 

a) do 1 miesiąca 364 979 628 855 
b) powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 160 247 158 215 
c) powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 310 238 153 208 
d) powyżej 6 m-cy do 1 roku 4 1 – – 
e) powyżej 1 roku 246 735 471 641 



Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane
razem (brutto) 

1 084 2 200 1 410 1 919 

f) rezerwa na należności z tytułu dostaw, robót i usług,
przeterminowane (wielkość ujemna) 

(253) (265) (390) (14) 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane
razem (netto) 

831 1 935 1 020 1 905 

Należności sporne w odniesieniu do łącznej wartości należności

 1999 1998 1997 1996 
Należności sporne brutto, w tym: – – – 10 
– nieobjęte rezerwami – – – 10 
– niewykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej – – – – 

Należności przeterminowane w odniesieniu do łącznej wartości należności

 1999 1998 1997 1996 
Należności przeterminowane brutto, w tym: 1 084 2 200 1 410 1 919 
– nieobjęte rezerwami 831 1 935 1 020 1 905 
– niewykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej – – – – 

NOTA 7 – DO POZYCJI II.3. AKTYWÓW
Akcje (udziały) własne do zbycia w latach 1999, 1998, 1997, 1996 nie wystąpiły.
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek zależnych w latach 1999, 1998, 1997, 1996 nie wystąpiły.

NOTA 8 – DO POZYCJI II.4. AKTYWÓW
8.1. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Udziały i akcje, w tym: – – – – 
 – w jednostkach zależnych – – – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
 – w jednostce dominującej – – – – 
b) Pozostałe papiery wartościowe, w tym: – 500 – – 
 – jednostek zależnych – – – – 
 – jednostek stowarzyszonych – – – – 
 – jednostki dominującej – – – – 
c) Inne prawa majątkowe – – – – 
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały
i inne prawa majątkowe, razem 

– 500 – – 

8.2. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej – 500 – – 
b) w walutach obcych – – – – 
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały
i inne prawa majątkowe, razem 

– 500 – – 

8.3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe (według zbywalności)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na
giełdach (wartość bilansowa) 

– – – – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 

B. 
Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w
regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość
bilansowa) 

– – – – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – – – 



   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 

C. 
Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na
giełdach i nie znajdujące się w regulowanym
obrocie pozagiełdowym 

– – – – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 c) bony skarbowe (wartość bilansowa): – – – – 
   – wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
D. Z ograniczoną zbywalnością – 500 – – 
 a) akcje i udziały (wartość bilansowa): – – – – 
   – oszacowana wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – 500 – – 
   – oszacowana wartość rynkowa – 500 – – 
   – wartość według cen nabycia – 500 – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – – – 
   – oszacowana wartość rynkowa – – – – 
   – wartość według cen nabycia – – – – 
Wartość według cen nabycia, razem – 500 – – 
Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem – – – – 
Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem – 500 – – 
Wartość bilansowa, razem – 500 – – 

NOTA 9 – DO POZYCJI II.5. AKTYWÓW
9.1. Środki pieniężne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Środki pieniężne w kasie 71 18 22 17 
b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 572 3 688 4 153 11 630 
c) Inne środki pieniężne – – – – 
Środki pieniężne, razem 643 3 706 4 175 11 647 

9.2. Środki pieniężne (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej 425 3 706 4 175 11 647 
b) w walutach obcych 218 – – – 
b1) w tys. DEM 102 – – – 
Środki pieniężne, razem 643 3 706 4 175 11 647 

NOTA 10 – DO POZYCJI III AKTYWÓW
10.1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 

a) 
Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu
odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu 

– – – – 

b) Zwiększenia – – – – 
c) Zmniejszenia – – – – 
Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na koniec okresu 

– – – – 



10.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 912 4 520 5 472 7 263 

 – rozliczana w czasie amortyzacja dotycząca ulgi
inwestycyjnej 

3 512 4 474 5 457 7 263 

 – pozostałe rozliczenie kosztów 400 46 15 – 
b) Inne rozliczenia międzyokresowe 1 101 291 – – 
Rozliczenia międzyokresowe, razem 5 013 4 811 5 472 7 263 

NOTA 11 – DO POZYCJI I.1. PASYWÓW
11.1. Kapitał akcyjny według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku

wartość nominalna jednej akcji w złotych 5 
seria / emisja A 
rodzaj akcji Zwykłe 
rodzaj uprzywilejowania akcji – 
liczba akcji 10 900 000 
wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w tys. złotych 54 500 
sposób pokrycia kapitału przekształcenie przedsiębiorstwa w Spółkę 
data rejestracji 8.10.1991 
prawo do dywidendy (od daty) 8.10.1991 
liczba akcji, razem 10 900 000 
Kapitał akcyjny, razem w tys. złotych 54 500 

Do dnia 13 września 1999 roku kapitał akcyjny Spółki dzielił się na 340 625 akcji imiennych o wartości nominalnej 160 zł każda. W dniu 13 września 1999 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1, w sprawie podziału akcji i zmiany § 7 Statutu Spółki. Treścią tej uchwały
dokonano podziału akcji Spółki w stosunku 1:32, w wyniku czego wartość nominalna akcji w miejsce dotychczasowych 160 zł, została ustalona na poziomie 5
zł, czego konsekwencją stało się zwiększenie liczby akcji z dotychczasowych 340 625 do 10 900 000 sztuk. Ponadto wszystkie akcje Spółki stały się akcjami na
okaziciela.
Związane z Akcjami Serii A prawo poboru Akcji Serii B zostało wyłączone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

NOTA 12 – DO POZYCJI I.3. PASYWÓW
12.1. Kapitał zapasowy

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej – – – – 
utworzony ustawowo 18 167 18 167 18 167 18 167 
utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo
(minimalną) wartość 

17 491 74 570 72 014 70 209 

z dopłat akcjonariuszy / wspólników – – – – 
inny  – – – – 
Kapitał zapasowy, razem 35 658 92 737 90 181 88 376 

NOTA 13 – DO POZYCJI I.5. PASYWÓW
13.1. Pozostałe kapitały rezerwowe

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: 10 064 5 471 4 006 3 487 
– z przeznaczeniem na restrukturyzację 3 200 3 200 3 200 3 200 
– z przeznaczeniem na inwestycję 6 864 2 271 806 287 
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 10 064 5 471 4 006 3 487 

NOTA 14 – DO POZYCJI I.7. PASYWÓW
14.1. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Niepodzielony zysk wartość dodatnia – – – – 
b) Niepokryta strata (wartość ujemna) (520) (68 776) (52 242) (43 852) 
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (520) (68 776) (52 242) (43 852) 

NOTA 15 – DO POZYCJI II.1. PASYWÓW
15.1. Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy



w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu 1 521 2 183 2 905 – 
a) Zwiększenia, z tytułu: – – – 3 338 
 – utworzenie rezerwy – – – 3 338 
b) Zmniejszenia, z tytułu: 468 662 722 433 
 – wykorzystanie rezerwy 327 354 722 433 
 – rozwiązanie rezerwy 141 308 – – 
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu 1 053 1 521 2 183 2 905 

NOTA 16 – DO POZYCJI II.2. PASYWÓW
16.1. Pozostałe rezerwy

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
Rezerwa z tytułu zobowiązań warunkowych 1 700 – – – 
Razem 1 700 – – – 

16.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
Stan pozostałych rezerw na początek okresu – – – – 
a) Zwiększenia, z tytułu: 1 700 – – – 
 – utworzenie rezerwy 1 700 – – – 
b) Zmniejszenia, z tytułu: – – – – 
 – wykorzystanie rezerwy – – – – 
 – rozwiązanie rezerwy – – – – 
Stan pozostałych rezerw na koniec okresu 1 700 – – – 

NOTA 17 – DO POZYCJI III.1. PASYWÓW
17.1. Zobowiązania długoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Długoterminowe kredyty bankowe, w tym: – – – – 
 – od jednostki dominującej – – – – 
b) Długoterminowe pożyczki, w tym: 3 380 4 194 4 733 6 315 
 – od jednostek zależnych – – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – – – 
 – od jednostki dominującej – – – – 

c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych
długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 

– – – – 

d) Zobowiązania z tytułu innych papierów
wartościowych i praw majątkowych 

– – – – 

e) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 2 373 666 – – 
f) Pozostałe zobowiązania długoterminowe – – – – 
Zobowiązania długoterminowe, razem 5 753 4 860 4 733 6 315 

17.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Powyżej 1 roku do 3 lat 5 011 1 000 1 800 – 
b) Powyżej 3 do 5 lat 742 – – 3 650 
c) Powyżej 5 lat – 3 860 2 933 2 665 
Zobowiązania długoterminowe, razem 5 753 4 860 4 733 6 315 

17.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej 5 753 4 860 4 733 6 315 
b) w walutach obcych – – – – 
Zobowiązania długoterminowe, razem 5 753 4 860 4 733 6 315 



17.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek na 31 grudnia 1999 r.

w tys. złotych

Lp. Nazwa (firma) Siedziba
podmiotu

Kwota
kredytu/pożyczki
według umowy

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty
Warunki

oprocentowania
Termin Zabezpieczenie

spłaty
tys. waluta tys. waluta 

1. 
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA

Warszawa ul.
Mysia 2 1 000 PLN 3 380 PLN 

wg. stopy NBP dla
kredytu refinansowego 

Bezterminowo do
zakończenia
inwestycji 

Akcje firmy ESP
Młoty 

NOTA 18 – DO POZYCJI III.2. PASYWÓW
18.1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Kredyty bankowe, w tym: 10 700 30 131 12 000 33 000 
 – od jednostki dominującej – – – – 
b) Pożyczki, w tym: – – – – 
 – od jednostek zależnych – – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – – – 
 – jednostki dominującej – – – – 

c) 
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych
krótkoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – – – 

d) Zobowiązania z tytułu innych papierów
wartościowych i praw majątkowych 

– – – – 

e) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 25 273 30 386 35 007 17 847 
 – wobec jednostek zależnych – – – – 
 – wobec jednostek stowarzyszonych 3 888 4 060 9 654 3 610 
 – wobec jednostki dominującej – – – – 
f) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw – – – – 
g) Zobowiązania wekslowe 26 830 – – – 

h) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
społecznych 

7 415 9 521 8 434 5 911 

i) Zobowiązania z tytułu dywidend – – – – 
j) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 99 144 2 61 

k) Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty, w
tym: 

2 001 1 235 600 – 

 – z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 1 000 800 600 – 
 – z tytułu umowy leasingowej 1 001 435 – – 
l) Fundusze specjalne 3 366 3 428 3 847 4 737 
m) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3 658 6 334 6 770 7 652 

 
– zobowiązanie statystyczne z tytułu naliczonej w
1995 roku ulgi inwestycyjnej równe czynnym
rozliczeniom międzyokresowym kosztów 

3 512 4 474 5 457 7 263 

 – rozliczenia z pracownikami 47 39 4 – 
 – działalność finansowo wyodrębniona 64 6 56 77 
 – otrzymane wadia 35 45 35 122 
 – wpłata z zysku dla Skarbu Państwa – – 986 – 
 – VAT należny do rozliczenia w styczniu 1999 roku – 1 686 – – 
 – inne – 84 232 190 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 79 342 81 179 66 660 69 208 

18.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) w walucie polskiej 79 342 81 179 66 660 69 208 
b) w walutach obcych – – – – 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 79 342 81 179 66 660 69 208 

18.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek na 31 grudnia 1999 r.

w tys. złotych

Lp. Nazwa (firma) Siedziba
podmiotu

Kwota
kredytu/pożyczki
według umowy

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty
Warunki

oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenie

tys. waluta tys. waluta 



1. 

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej 

Wrocław, ul.
Trauguta 1-7 

1 000 PLN 1 000 PLN 
według stopy NBP dla
kredytu refinansowego
udzielono

po rozliczeniu
zadania, na które
pożyczkę 

gwarancja bankowa nr 89
udzielona 16.05.1995
przez WBK IV
O/Wrocław 

2. WBK S.A.
O/Wrocław

Wrocław Pl.
Kościuszki

10 700 PLN 10 700 PLN 19,3% 30.04.2000 Weksel własny in blanco
Cesja praw do r.b. 

18.4. Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 312 3 332 3 792 4 412 
2. Fundusz Nagród 54 96 55 325 
Fundusze specjalne, razem 3 366 3 428 3 847 4 737 

NOTA 19 – DO POZYCJI IV. PASYWÓW
19.1. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
a) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 899 3 490 2 941 2 712 
 – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 899 3 490 2 941 2 712 
b) Przychody przyszłych okresów, w tym: – 1 41 1 512 
 – nie zrealizowane dodatnie różnice kursowe – 1 8 3 
 – inne – – 33 1 509 
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych
okresów, razem 

2 899 3 491 2 982 4 224 

8.6.6. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

NOTA 20 – DO POZYCJI I.1.
20.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
Energia cieplna 194 785 189 882 172 615 169 318 
Energia elektryczna 152 805 141 508 115 562 107 252 
Pozostała sprzedaż 2 509 2 040 1 868 2 250 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 350 099 333 430 290 045 278 820 

20.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
Kraj 350 099 333 430 290 045 278 820 
Eksport – – – – 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 350 099 333 430 290 045 278 820 

NOTA 21 – DO POZYCJI I.2.
21.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
Materiały 798 662 1 863 2 049 
Towary – – – – 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów,
razem 

798 662 1 863 2 049 

21.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
kraj 798 535 993 698 
eksport – 127 870 1 351 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów,
razem 

798 662 1 863 2 049 

NOTA 22 – DO POZYCJI II.1., POZ. IV. i POZ. V.



22.1. Koszty według rodzaju

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Zużycie materiałów i energii 152 711 141 421 127 454 118 302 
b) Usługi obce 68 390 63 617 64 281 57 421 
c) Podatki i opłaty 3 611 3 003 2 485 1 963 
d) Wynagrodzenia 39 776 28 609 25 060 22 480 
e) Świadczenia na rzecz pracowników 15 079 19 219 16 306 13 562 
f) Amortyzacja 41 917 42 567 44 098 41 764 
g) Pozostałe 12 267 10 553 10 566 9 325 
Koszty według rodzaju, razem 333 751 308 989 290 250 264 817 
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych* 524 449 385 999 
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (244) (115) (903) (1 252) 
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) – – – – 
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (3 792) (7 626) (7 025) (5 678) 
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 330 239 301 697 282 707 258 886 
*Dane wykazane w tej pozycji wynikają z następujących tytułów: 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 1.01.1996 

1. Rozliczenia międzyokresowe
kosztów czynne, z tego: 

3 912 4 520 5 472 7 262 8 345 

 
- amortyzacja dotycząca
obiektów sfinansowanych
ulgą inwestycyjną 

3 512 4 474 5 457 7 262 8 345 

 - ubezpieczenia rzeczowe 400 – – – – 

 - koszty prenumeraty i
koncesji 

– 46 15  – 

2. Koszty zakupu paliwa
produkcyjnego 

8 686 9 193 8 140 6 506 6 004 

3. Rozliczenia miedzyokresowe
kosztów bierne 

2 899 3 490 2 940 2 711 2 293 

NOTA 23 – DO POZYCJI VII.
23.1. Pozostałe przychody operacyjne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 

a) Przychody ze sprzedaży składników majątku
trwałego 

703 715 1 107 73 

b) Dotacje – – – – 
c) Rozwiązane rezerwy, z tytułu: 8 151 – – 
 – rezerwy na należności 8 151 – – 
 – rezerwa na poręczenie kredytu – – – – 
d) Pozostałe, w tym: 922 148 1 846 8 
 – likwidacja środków trwałych 15 1 74 – 
 – sprzedaż złomu, pyłu i żużlu 312 – – – 
 – odpisane zobowiązania – – 1 320 – 
 – przeniesienie praw autorskich 200 – – – 
 – otrzymane darowizny – 76 422 – 
 – dzierżawa obiektu 265 – – – 
 – ujawnienie środka trwałego 80 – – – 
 –  inne 50 71 30 8 
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 633 1 014 2 953 81 

NOTA 24 – DO POZYCJI VIII.
24.1. Pozostałe koszty operacyjne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 223 411 792 53 
b) Korekty wartości zapasów – – – – 
c) Nieplanowe odpisy amortyzacyjne – – – – 
d) Utworzone rezerwy, z tytułu: 1 770 7 – – 
 – rezerwy na należności 70 7 – – 
 – pozostałe rezerwy 1 700 – – – 



e) Pozostałe, w tym: 1 209 551 1 731 2 487 
 – inwestycje bez efektu – – 420 – 

 – darowizny i nieodpłatne przekazanie składników
majątku trwałego 

307 177 203 1 656 

 – likwidacja środków trwałych 208 139 870 500 
 – koszty postępowania spornego 2 13 14 28 
 – koszt własny sprzedanego złomu, pyłu i żużla 353 – – – 
 – koszt własny wydzierżawionych obiektów 210 – – – 
 – składowanie materiałów 75 – – – 
 – inne 54 222 224 303 
Pozostałe koszty operacyjne, razem 3 202 969 2 523 2 540 

NOTA 25 – DO POZYCJI X.
25.1. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach, w tym: 446 276 192 213 
a) od jednostek zależnych 242 – – – 
b) od jednostek stowarzyszonych 204 276 192 213 
c) od jednostki dominującej – – – – 
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 446 276 192 213 

NOTA 26 – DO POZYCJI XI.
Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego nie występują.

NOTA 27 – DO POZYCJI XII.
27.1. Pozostałe przychody finansowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: – 173 186 – 
 – od jednostek zależnych – – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – 173 186 – 
 – od jednostki dominującej – – – – 
b) Pozostałe odsetki, w tym: 1 925 1 490 1 183 2 487 
 – od jednostek zależnych 349 – – – 
 – od jednostek stowarzyszonych 25 – – – 
 – od jednostki dominującej – – – – 

c) Zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i
innych praw majątkowych 

– – – – 

d) Odpisy aktualizujące wartość papierów
wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 

– – – – 

e) Dodatnie różnice kursowe 12 14 55 21 
f) Rozwiązane rezerwy z tytułu: – – – 534 
 – podatku dochodowego – – – 434 
 – spłaty należności – – – 100 
g) Pozostałe, w tym: 153 3 – – 
 – prowizja dotycząca operacji finansowych 146 3 – – 
Pozostałe przychody finansowe, razem 2 090 1 680 1 424 3 042 

NOTA 28 – DO POZYCJI XIII.
28.1. Koszty finansowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 678 2 744 3 661 3 832 
 – dla jednostek zależnych – – – – 
 – dla jednostek stowarzyszonych – 558 – – 
 – dla jednostki dominującej – – – – 
b) Pozostałe odsetki, w tym: 442 576 1 205 501 
 – dla jednostek zależnych – – – – 
 – dla jednostek stowarzyszonych – – – – 
 – dla jednostki dominującej – – – – 

c) Strata ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i
innych praw majątkowych 

– – – – 

Odpisy aktualizujące wartość papierów



d) 
wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 

– – – – 

e) Ujemne różnice kursowe, w tym: 1 321 1 919 5 2 
 – zrealizowane 1 321 13 5 2 
 – niezrealizowane – 1 906 – – 
f) Utworzone rezerwy – 4 381 2 011 
 – należności wątpliwe – 4 381 2 011 
g) Pozostałe koszty finansowe, w tym: 348 142 – 80 
 – oprocentowanie kredytu leasingowego 345 142 – – 
 – inne – – – 80 
Koszty finansowe, razem 2 789 5 385 5 252 6 426 

NOTA 29 – DO POZYCJI XV.1.
29.1. Zyski nadzwyczajne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Losowe 85 68 17 921 – 
b) Pozostałe 5 – – – 
Zyski nadzwyczajne, razem 90 68 17 921 – 

NOTA 30 – DO POZYCJI XV.2.
30.1. Straty nadzwyczajne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
a) Losowe 58 137 16 221 20 
b) Pozostałe – – – – 
Straty nadzwyczajne, razem 58 137 16 221 20 

NOTA 31 – DO POZYCJI XVII.
31.1. Podatek dochodowy

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 1997 1996 
1. Zysk (strata) brutto 14 234 20 712 (1 025) 8 771 

2. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a
dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 

1 311 (8 801) 17 661 15 330 

3. Przejściowe różnice między zyskiem brutto a
dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 

(6 403) 983 1 805 1 083 

4. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do
opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: 

– – – – 

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 9 142 12 894 18 441 25 184 

6. Podatek dochodowy według stawki 40%, 38%, 36%,
34% 

3 108 4 642 7 008 10 074 

7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku – – – (6) 
8. Podatek dochodowy należny 3 108 4 642 7 008 10 068 
9. Rezerwa na podatek dochodowy   – – 
 – stan na początek okresu 1 521 2 183 2905 – 
 – zwiększenie – – – – 
 – zmniejszenie 468 662 722 – 
 – stan na koniec okresu 1 053 1 521 2 183 2 905 

10. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 

– – – – 

 – stan na początek okresu – – – – 
 – zwiększenie – – – – 
 – zmniejszenie – – – – 
 – stan na koniec okresu – – – – 

11. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty)
brutto, wykazany w rachunku zysków i strat 

2 640 3 980 6 286 10 068 

31.2. Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania

w tys. złotych
 1999 1998  1997  1996  

– korekta w wyniku kontroli skarbowej za rok 1995  – – (6) 

– odpisanie przyszłego zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego 

(172) (354) (722) – 



– zmiana rezerwy na podatek odroczony z tytułu
zmiany stawek podatkowych 

– (308) – – 

31.3. Wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu

 1999 1998  1997  1996  
Wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego według stanu na koniec okresu, w tym: 

1 053 1 521 2 183 2 905 

 – z tytułu wykorzystania ulgi inwestycyjnej w roku
1995 

1 053 1 521 2 183 2 905 

 – wg stawki podatku % 34 36 38 40 

31.4. W prezentowanych okresach wystąpiło:

 1999 1998  1997  1996  
– przekazanie darowizn odliczanych od dochodu 308 – – – 

– naliczenie podatku od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych 

11 – – – 

Odliczenia podatku dochodowego z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej oraz przyszłe należności z tytułu podatku dochodowego nie wystąpiły.

NOTA 32 – DO POZYCJI XVIII.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) stanowi wpłata z zysku do budżetu, do której zobowiązane są jednoosobowe spółki Skarbu
Państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 1995 roku o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. 154 poz. 792).

NOTA 33 – DO POZYCJI XIX.
33.1. Zysk (stratę) netto na jedną akcję zwykłą stanowi iloraz zysku (straty) netto oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie roku obrachunkowego.
33.2. Zysk netto za 1999 rok w kwocie 9 444 386,69 złotych został podzielony na:

dywidendę dla akcjonariuszy 1 090 000,00 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 079 666,34 
pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na inwestycje 3 632 193,35 
pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na nagrody prywatyzacyjne dla pracowników 3 642 527,00 

33.3. Zysk netto za 1998 rok w kwocie 6.112.996,02 złotych został podzielony na:

dywidendę dla Skarbu Państwa 305 650,00 zł 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 215 000,00 zł 
pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na inwestycje – budowa instalacji odsiarczania spalin dla bloków ciepłowniczych oraz
modernizacji bloku BC-50 

4 592 346,02 zł 

33.4. Zysk netto za 1997 rok w kwocie 7.839.685,00 złotych został podzielony na:

kapitał zapasowy Spółki 2 444 048,85 zł 
nagrody dla pracowników 3 155 771,15 zł 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 774 380,00 zł 
pozostałe kapitały rezerwowe 1 465 485,00 zł 

33.5. Zysk netto za 1996 rok w wysokości 6.030.229,46 złotych został podzielony na:

nagrody dla pracowników 4 164 500,00 zł 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 000,00 zł 
fundusz rezerwowy 805 729,46 zł 
cele społeczne 60 000,00 zł 

8.6.7. Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych

8.6.7.1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływu środków pieniężnych
w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 31.12.1995 
a) Środki pieniężne w kasie 71 18 22 17 26 

b) Środki pieniężne na
rachunkach bankowych 

572 3 688 4 153 11 630 6 278 

Razem 643 3 706 4 175 11 647 6 304 

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i pieniądze ulokowane na rachunkach bankowych, są to środki w walucie polskiej i w walutach obcych.

8.6.7.2. Objaśnienie podziału działalności Spółki na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową,
przyjętego w rachunku przepływu środków pieniężnych
Działalność operacyjna obejmuje podstawową (główną) działalność Spółki, tj. produkcyjną, handlową i usługową oraz inne nie zaliczone do działalności
inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej stanowią skorygowany wynik finansowy Spółki.
Działalność inwestycyjna Spółki związana jest z nabywaniem i sprzedażą składników majątku trwałego o charakterze rzeczowym i finansowym (środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne, udziały i akcje).
Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu i obsłudze kapitałów własnych oraz obcych, w tym kredytów zarówno krótko- jak i długoterminowych.

8.6.7.3. Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji a stanami tych pozycji wykazanymi



w rachunku przepływu środków pieniężnych
Niezgodności występujące pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji a zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków
pieniężnych przedstawiono poniżej.

w tys. złotych
Zmiana stanu należności i roszczeń 1999 1998 1997 1996 

Zmiana bilansowa (1 650) 11 144 (8 328) (9 899) 
(wzrost) spadek należności inwestycyjnej 161 (285) – – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków
pieniężnych (ze znakiem przeciwnym)  

(1 489) 10 859 (8 328) (9 899) 

w tys. złotych
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z

wyjątkiem kredytów i pożyczek) 
1999 1998 1997 1996 

Zmiana bilansowa 17 394 (3 812) 17 852 (22 449) 
spadek (wzrost) zobowiązań z tytułu wpłaty z zysku do
budżetu 

– (128) – – 

(wzrost) zobowiązań inwestycyjnych (3 401) (435) – – 
spłata raty kapitałowej – leasing finansowy 437 – – – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków
pieniężnych 

14 430 (4 375) 17 852 (22 449) 

w tys. złotych
Zaciągnięcie (spłata) długoterminowych kredytów i

pożyczek 
1999 1998 1997 1996 

Zmiana bilansowa zobowiązań długoterminowych 893 127 (1 582) 3 916 
zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek od pożyczki
(zobowiązania inwestycyjne) 

(186) (261) (268) (266) 

zwiększenie zobowiązań z tytułu leasingu (zobowiązania
inwestycyjne) 

(1 707) (666) – – 

spłata zobowiązań z tyt. umów leasingu finans. 200 – – – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków
pieniężnych 

(800) (800) (1 850) 3 650 

8.6.7.4. Wykaz korekt do pozycji „Pozostałe korekty” i „Pozostałe wydatki” w rachunku przepływów środków
pieniężnych

Wyszczególnienie 1999 1998 1997 1996 
umorzenie środków trwałych sfinansowanych ulgą
inwestycyjną w 1995 roku 

962 983 1 806 1 083 

odpis z zysku na ZFŚS (1 215) (774) (1 000) (1 000) 
przychód środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i z
darowizn 

– (86) (422) – 

rozchody składników majątku trwałego z tytułu darowizn,
nieodpłatnego przekazania, odstąpienia od realizacji inwestycji 

– 6 428 1 578 

zamiana należności na udziały w spółce – – – (4 664) 
utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z
podziału zysku za rok 1995 

– – – (3 338) 

nadwyżka środków trwałych (80)    
przyrost (spadek) zobowiązań długoterminowych z tytułu
opłat leasingowych 

1 707    

Razem 1 374 129 812 (6 341) 
Pozostałe wydatki działalności inwestycyjnej w roku 1999:  
–  koszty likwidacji środków trwałych 35
–  przyrost zaliczek na inwestycje 281
razem 316
Pozostałe wydatki działalności finansowej  
–  zrealizowane różnice kursowe od kredytów 1 307
Pozostałe wydatki działalności inwestycyjnej w roku 1998:  
–  zaliczki na inwestycje 6
–  koszty likwidacji środków trwałych 126
razem: 132
Pozostałe wydatki działalności inwestycyjnej w roku 1997:  
–  odpisanie odsetek od lokaty bankowej uzyskanych w 1996 roku 287
Pozostałe wpływy działalności inwestycyjnej w roku 1996:  
–  dofinansowanie wspólnych inwestycji 138

8.6.8. Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku

8.6.8.1. Instrumenty finansowe, transakcje terminowe oraz inne prawa pochodne od praw majątkowych będące



przedmiotem inwestycji Spółki
Nie wystąpiły w roku obrotowym.

8.6.8.2. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia
w tys. złotych

Lp.  Tytuł poręczenia Wartość poręczenia na dzień bilansowy 
1. ZEC Trans Sp. z o.o. – na działalność Agencji Celnej 120 
  – kredyt bankowy na bieżące potrzeby 360 
2. ZEC Hurt Sp. z o.o. – kredyt bankowy na bieżące potrzeby 1 500 
3. ZEC Service Sp. z o.o.  – kredyt bankowy na bieżące potrzeby 700 
Razem udzielone jednostkom stowarzyszonym  2 680 
3. KWK Sośnica – kredyt inwestycyjny 1 000 
4. FK „RAFAKO” SA – pożyczka z NFOS 4 750 
5. Gliwicka Spółka Węglowa – kredyt bankowy na bieżące potrzeby 5 000 
6. Rudzka Spółka Węglowa – kredyt bankowy na bieżące potrzeby 25 000 
Razem – udzielone pozostałym jednostkom  35 750 
Razem  38 430 

Pozostałe zobowiązania warunkowe: 4 750 tys. zł.

8.6.8.3. Zobowiązania wobec budżetu państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego) z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli
Nie występują.

8.6.8.4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w 1999 lub przewidzianej do zaniechania w
następnym okresie
Nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania.

8.6.8.5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby Spółki
Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe oraz prace rozwojowe są realizowane przez kontrahentów zewnętrznych.

w tys. złotych
Stan inwestycji rozpoczętych na 31.12.1998 40 601 
Nakłady poniesione w roku 1999 53 635 
Razem nakłady 94 236 
Wartość środków trwałych przekazanych do eksploatacji 29 366 
Wartość nakładów na inwestycje rozpoczęte na dzień 31.12.1999 r. 64 870 

8.6.8.6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego
w tys. złotych

Wyszczególnienie Wartość nakładów poniesionych w 1999 roku Wartość nakładów planowanych w najbliższych 12 miesiącach 
Nakłady inwestycyjne 55 312 84 200 
w tym na ochronę środowiska naturalnego 4 667 46 480 

8.6.8.7. Znaczące transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi oraz dane liczbowe dotyczące jednostek
powiązanych kapitałowo ze Spółką
Poza scharakteryzowanymi w niżej zamieszczonych tabelach dotyczących kosztów i przychodów ze wzajemnych transakcji dokonanych przez Emitenta z
podmiotami jego Grupy Kapitałowej, Emitent nie dokonał znaczących transakcji, tzn. przeniesienia praw lub zobowiązań o charakterze odpłatnym ani
darmowym z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 28 Rozporządzenia o prospekcie.
Stopień udziału w zarządzaniu w jednostkach powiązanych kapitałowo:

Lp. Nazwa jednostki Udział w ogólnej liczbie głosów w % 
1. ZEC Service Sp. z o.o. 47,5 
2. ZEC Trans Sp. z o.o. 49 
3. ZEC Elektroservice Sp. z o.o. 49 
4. ZEC Hurt Sp. z o.o. 49 
5. PPO Siechnice Sp. z o.o. 51 
6. Bank Energetyki SA 1 
7. Energo-Asekuracja SA 2 
8. Polski Fundusz Kapitałowy SA 10 
9. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Młoty SA 25 
10. VKN POLSKA Sp. z o.o. 19 

Udział Emitenta w zarządzaniu podmiotami powiązanymi odbywa się także poprzez uczestnictwo niektórych członków Zarządu i Rady Nadzorczej
KOGENERACJI SA w radach nadzorczych i zarządach tych podmiotów. I tak spośród członków Zarządu:
•      Józef Pupka jest Członkiem Rady Nadzorczej w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty SA,

•      Stanisław Błach jest Członkiem Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty SA,

•      Zdzisław Zapotoczny jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PPO SIECHNICE Sp. z o.o. i Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu
Kapitałowego SA.



Spośród członków Rady Nadzorczej Ryszard Francuz jest zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej w ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Należności i zobowiązania

w tys. złotych
Lp. Nazwa jednostki Zobowiązania wobec Spółki na dzień bilansowy Należności od Spółki na dzień bilansowy 

1. ZEC Service Sp. z o.o. 1 834 96 
2. ZEC Trans Sp. z o.o. 118 350 
3. ZEC Elektroservice Sp. z o.o. 1 268 31 
4. ZEC Hurt Sp. z o.o. 668 79 
5. PPO Siechnice Sp. z o.o. -– 400 
Razem 3 888 956 

Przychody i koszty

w tys. złotych

Lp. Nazwa jednostki Koszty poniesione przez Spółkę w transakcjach ze
spółkami zależnymi w okresie I -XII 1999

Przychody Spółki osiągnięte w transakcjach ze spółkami
zależnymi w okresie I -XII 1999

1. ZEC Service Sp. z o.o. 12 447 1 188 
2. ZEC Trans Sp. z o.o. 3 473 146 

3. ZEC Elektroservice
Sp. z o.o. 

8 708 398 

4. ZEC Hurt Sp. z o.o. 14 101 617 

5. PPO Siechnice Sp. z
o.o. 

– 9 214 

Razem 38 729 11 563 

8.6.8.8. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności
Nie wystąpiły.

8.6.8.9. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Lp. Wyszczególnienie 
Za rok 1999 za rok 1998 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 
Zatrudnienie razem 1 170 225 1 208 242 
1. Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych 757 59 779 61 
2. Pracownicy pośrednio produkcyjni 32 11 51 28 
3. Pracownicy kierownictwa 58 5 56 5 
 w tym: Zarząd 5 – 4 – 
4. Pozostali pracownicy 323 150 322 148 
 a) inżynieryjno-techniczni 203 55 196 52 
 b) ekonomiczni 48 42 46 40 
 c) administracyjno-gospodarczy 51 35 56 46 
 d) grupa nieprzemysłowa 21 18 24 10 

8.6.8.10. Wynagrodzenia wypłacone osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta w 1999 roku
w tys. złotych

 
Wynagrodzenia wypłacone przez 

Razem 
Spółkę Jednostki Zależne Jednostki

Stowarzyszone 
Rada Nadzorcza 238 – 31 238 
Zarząd 1 052 24 – 1 076 
Razem 1 290 24 31 1 345 

8.6.8.11. <$t$h$>Zaliczki, kredyty, pożyczki i gwarancje udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym
Spółkę
Nie wystąpiły.

8.6.8.12. Znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 1999
W powyższym okresie Spółka ujęła w księgach następujące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych:
–      korekta za lata 1995 – 1998 odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które podlegały aktualizacji wyceny na dzień 1 stycznia 1995 roku,

–      korekta za lata 1996 – 1998 podatku od nieruchomości,

–      korekta podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1997,

–      naliczenie odsetek od pożyczki zaciągniętej na inwestycje za lata 1992 – 1999.

Konieczność wprowadzenia powyższych korekt była spowodowana ujawnieniem zasadniczych błędów powstałych w poprzednich okresach.
Korekty spowodowały następujące skutki dla wyniku finansowego:

– 
przyrost kosztów amortyzacji odnoszący się do lat 1995 – 1998 w wysokości różnicy między naliczonymi wówczas odpisami z
zastosowaniem ograniczeń wynikających z przepisów podatkowych a odpisami ustalonymi według przepisów ustawy z dnia 29 września

58 800



1994 roku o rachunkowości 
tys. zł 

– przyrost podatku od nieruchomości odnoszący się do lat 1996 – 1998 348 tys.
zł 

– przyrost podatku dochodowego odnoszący się do roku 1997 172 tys.
zł 

razem 59 320
tys. zł 

Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 stycznia 2000 r. kwota 58 800 tys. zł stanowiąca różnicę
odpisów amortyzacyjnych za lata 1995 – 1998 wykazana w pozycji „niepokryta strata z lat ubiegłych” na dzień 31.12.1998 została pokryta z kapitału
zapasowego.
Pozostała na dzień 31.12.1999 kwota straty z lat ubiegłych w wysokości 520 tys. zł obejmuje podatek od nieruchomości za lata 1996 – 1998 oraz podatek
dochodowy za rok 1997 została pokryta z zysku roku 1999.
Ze względu na istotne konsekwencje powyższych błędów dla sprawozdań finansowych za lata 1996 – 1998 zostały one ujęte we właściwych okresach w toku
przekształcania powyższych sprawozdań finansowych w celu sporządzenia porównywalnych danych finansowych.
Szczegółowe informacje i dane finansowe są zamieszczone w punkcie 8.6.8.15. i 8.6.8.16., w których opisano różnice między danymi zaprezentowanymi w
sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi, a także wykazano wpływ wprowadzonych zmian na majątek trwały, wynik z lat ubiegłych, wynik netto okresu i kapitał własny
w stosunku do sprawozdań finansowych przed przekształceniem.

8.6.8.13. Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu
finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999
Nie wystąpiły.

8.6.8.14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia
aktywów i pasywów
Prawnym poprzednikiem Spółki był Zespół Elektrociepłowni Wrocław przedsiębiorstwo państwowe, które na mocy decyzji Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych z dnia 28 sierpnia 1991 zostało notarialnie (Rep. Nr 7244/91) przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Wpisu do rejestru handlowego dokonano w dniu 8 października 1991 pod numerem RHB 2498. Kapitał założycielski i fundusz przedsiębiorstwa państwowego
utworzyły kapitał własny Spółki Akcyjnej. Kapitał akcyjny wynosi 54 500 000 zł i w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu
13 września 1999 został podzielony na 10 900 000 akcji o wartości nominalnej 5 zł. Wszystkie akcje spółki są akcjami na okaziciela i od chwili przekształcenia
należą do Skarbu Państwa. Pozostała część kapitału założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa została przekształcona w fundusz zapasowy.

8.6.8.15. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
dokonane w stosunku do poprzednich lat obrotowych
1. Rozwiązanie rezerwy na odłożony podatek dochodowy od osób prawnych zostało wykazane jako zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Odmienne ujęcie polegające na powiększeniu przychodów finansowych było stosowane w latach 1996 i 1997.

2. Koszty zakupu paliwa produkcyjnego ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe czynne wykazano w sprawozdaniu jako podwyższenie wartości
zapasów materiałów. W latach 1996 i 1997 koszty zakupu paliwa były wykazane w aktywach bilansu w pozycji „czynne rozliczenia międzyokresowe”.

3. Odsetki za zwłokę od należności są ujmowane analogicznie jak rezerwy na należności, poczynając od roku 1998. W latach 1996 i 1997 wykazywano w
pasywach bilansu w pozycji „przychody przyszłych okresów”.

W toku przekształcania sprawozdań finansowych w celu sporządzenia porównywalnych danych finansowych ujednolicono sposób prezentacji z wyjątkiem
opisanym niżej.
Nie dokonano przekształcenia błędnie ujętego w roku 1996 rozwiązania rezerwy na odłożony podatek dochodowy od osób prawnych, ponieważ korekta tego
błędu mogłaby nastąpić, gdyby była możliwość korekty deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych, co jest wykluczone w świetle Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym rozwiązanie rezerwy na odłożony podatek dochodowy w roku 1996 figuruje jako tytuł przychodów finansowych.

8.6.8.16. Różnice pomiędzy danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych
finansowych zamieszczonych w Prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi
Porównywalne dane finansowe zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały sporządzone na podstawie zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych
Spółki za analogiczne okresy. Przekształcenie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych na porównywalne dane finansowe zostało dokonane dla lat
1996, 1997 i 1998.
Konieczność przekształcenia sprawozdań została spowodowana:
•      ujawnieniem błędów w latach 1996, 1998 i 1999,

•      zmianą sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 1999 zamieszczonym w Prospekcie uwzględniają korektę danych zawartych w opublikowanym
sprawozdaniu finansowym za ten okres, opisaną niżej w punkcie 8.6.8.16.1. ppkt. 4.
8.6.8.16.1. Ujawnione błędy
1. Różnica odpisu amortyzacyjnego
W latach 1995 – 1997 do ustalenia kwoty odpisów amortyzacyjnych tych obiektów majątku trwałego, które podlegały aktualizacji wyceny na dzień 1 stycznia
1995 roku, Spółka stosowała zasady wynikające z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te, zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 20 stycznia 1995 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny
środków trwałych nałożyły na podatników ograniczenie wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w latach 1995 – 1997 od wartości początkowej
środków trwałych, które podlegały aktualizacji wyceny.
W przedsiębiorstwach energetyki zawodowej przyrost kwoty odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej wartości środków trwałych wykazanych w
ewidencji na dzień 1 stycznia 1995 roku w stosunku do kwoty odpisów amortyzacyjnych za 1994 rok nie mógł być wyższy niż:
•      w 1995 roku – 24% różnicy między kwotą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za 1995 rok po aktualizacji, obliczonej od stanu tych środków

na dzień 1 stycznia 1995 roku a kwotą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za rok 1994,



•      odrębnie w każdym z lat 1996 i 1997 – 50% różnicy obliczonej j.w., pomniejszonej o kwotę faktycznego przyrostu odpisów za 1995 rok.

Wskutek zastosowania powyższych ograniczeń dokonane w latach 1995 – 1997 odpisy amortyzacyjne nie odzwierciedlały rzeczywistego zmniejszenia wartości
majątku trwałego Spółki oraz spowodowały niepełne obciążenie kosztów działalności operacyjnej.
W I półroczu 1999 roku, w celu odzwierciedlenia w aktywach bilansu prawidłowej wartości majątku trwałego uwzględniającej ekonomiczne zużycie środków
trwałych, Spółka dokonała naliczenia pełnego odpisu amortyzacyjnego korygując wcześniejszą wysokość amortyzacji. Powstała wskutek tego różnica między
amortyzacją ekonomiczną (ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości) a ujętą uprzednio w księgach rachunkowych amortyzacją ustaloną według
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku tej operacji obniżona została wartość rzeczowego majątku trwałego.
Kwota różnicy odpisów amortyzacyjnych spowodowanej przyczynami opisanymi wyżej za poszczególne okresy wyniosła:

 zwiększenie
(zmniejszenie)

rok 1995 39 859
rok 1996 13 474
rok 1997 16 788
rok 1998 (11 321)
razem 58 800

Różnice te są nazwane dalej różnicą odpisów amortyzacyjnych „bilansowych” i „podatkowych”.
2. Przywrócenie wartości początkowej środków trwałych po uprzednim „unettowieniu”
Na podstawie zaleceń zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 26.09.1995 roku (POH/469/95) w roku 1995 Spółka zmieniła sposób wyrażenia
wartości początkowej środków trwałych z postaci brutto na postać netto poprzez pomniejszenie dotychczasowej wartości początkowej o skumulowane
umorzenie. Spowodowało to obniżenie podstawy naliczenia odpisów amortyzacyjnych i ustalenie nieprawidłowej, obniżonej kwoty amortyzacji za rok 1995.
Pismem z dnia 9.09.1996 roku (POH/225/96) Minister Finansów wskazał, „że wartość początkową....... należy wykazać w „szyku rozwartym”, tj. w wysokości
wartości początkowej brutto......, bez pomniejszania tej wartości początkowej o odpisy amortyzacyjne”. Spółka przeprowadziła powyższą korektę w roku 1996
i w tym roku skutki tej operacji zostały ujęte w księgach, co spowodowało obniżenie wartości rzeczowego majątku trwałego oraz zwiększenie pozostałych
kosztów operacyjnych o 7 493 tys. zł.
3. Korekta błędnie ustalonej wartości początkowej i umorzenia środka trwałego (filtr workowy)
W roku 1998 został ujawniony błąd powstały podczas aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na dzień 1 stycznia 1995 roku, który
spowodował istotne zawyżenie wartości początkowej i umorzenia środka trwałego oraz kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych.
Przeprowadzona w księgach rachunkowych roku 1998 korekta zmniejszyła wartość rzeczowego majątku trwałego i kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
oraz wpłynęła na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Spółka dokonała także korekty deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za
lata 1995, 1996 i 1997 o skutki wynikające z powyższej operacji.
Skutki powyższej korekty są następujące:

– zmniejszenie wartości początkowej 19 935 tys. zł
– zmniejszenie umorzenia 2 207 tys. zł
– zmniejszenie wartości netto 17 728 tys. zł

– zmniejszenie kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny

17 728 tys. zł

– zmniejszenie odpisu amortyzacyjnego:  
 rok 1995 837 tys. zł
 rok 1996 984 tys. zł
 rok 1997 943 tys. zł
 razem 2 764 tys. zł

– zwiększenie podatku dochodowego od osób
prawnych:

 

 rok 1995 335 tys. zł.
 rok 1996 394 tys. zł
 rok 1997 358 tys. zł
razem 1 087 tys. zł

4. Skutki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej
W roku 1999 Spółka podlegała kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok.
W wyniku kontroli została wydana decyzja ustalająca zaległość z tytułu podatku dochodowego oraz zostały ujawnione nieprawidłowości w wysokości podatku
od nieruchomości w latach 1996, 1997 i 1998. Skutki kontroli zostały ujęte w księgach rachunkowych roku 1999.
Zwiększenie podatku od nieruchomości wyniosło:

rok 1996 2 tys. zł
rok 1997 159 tys. zł
rok 1998 187 tys. zł
razem 348 tys. zł

Przypis podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1997 wyniósł 172 tys. zł.
Skutki powyższej kontroli zostały w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za rok 1999 zaliczone w poczet kosztów tego roku (podatek od
nieruchomości) i jako obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego tego roku (podatek dochodowy od osób prawnych), co spowodowało zmniejszenie wyniku
finansowego netto za ten rok. W sprawozdaniu finansowym za rok 1999 zamieszczonym w Prospekcie dokonano w związku z tym korekty polegającej na
przeniesieniu ww. kosztów oraz obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego za poprzednie lata – w łącznej kwocie 520 tys. zł – do pozycji bilansu
„niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych”. Korekta ta nie wpłynęła na wysokość kapitałów własnych ani na sumę bilansową.
5. Wycena zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej na inwestycje
W dniu 31 grudnia 1991 roku między Spółką a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA została zawarta umowa, w wyniku której Spółka uzyskała pożyczkę
na finansowanie zadania inwestycyjnego „Elektrownia Młoty” w wysokości 1 000 000,00 zł (po denominacji). W całym okresie korzystania z pożyczki nie
naliczono odsetek od niej. Według umowy oprocentowanie pożyczki jest równe stopie procentowej stosowanej przez NBP dla kredytu refinansowego. Ujęcie
odsetek w księgach rachunkowych nastąpiło w roku 1999 jako zwiększenie nakładów na inwestycje rozpoczęte oraz zobowiązań długoterminowych z tytułu



pożyczek.
Korekta spowodowała następujące zmiany:

– przyrost zobowiązań długoterminowych z tytułu
pożyczek:

 

 rok 1996 1 666 tys. zł
 rok 1997 1 933 tys. zł
 rok 1998 2 194 tys. zł
 rok 1999 2.380 tys. zł
– przyrost nakładów na inwestycje rozpoczęte:  
 rok 1996 1 666 tys. zł
 rok 1997 268 tys. zł
 rok 1998 260 tys. zł
 rok 1999 186 tys. zł
Razem 2 380 tys. zł

8.6.8.16.2. Zmiana sposobu prezentacji aktywów i pasywów
1. W sprawozdaniach finansowych za lata 1996 i 1997 w czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów ujęte zostały koszty zakupu paliwa

produkcyjnego stanowiące element wartości tego składnika zapasów, wynoszące odpowiednio 6 506 tys. zł i 8 139 tys. zł. Poczynając od roku 1998 koszty
te powiększają wartość zapasów.

2. Przychody przyszłych okresów w części dotyczącej odsetek za zwłokę od należności zostały wykazane analogicznie jak rezerwy na należności, w celu
ujednolicenia prezentacji we wszystkich okresach. Kwoty podlegające korektom wynoszą:

rok 1996 – 6 tys. zł,
rok 1997 – 8 tys. zł.
3. W roku 1997 została wykorzystana część rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych utworzonej w związku z ulgą inwestycyjną za rok 1995.

Kwota wykorzystanej rezerwy wynosząca 722 tys. zł została w roku 1997 odniesiona na zwiększenie przychodów finansowych i ujęta wówczas jako
przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W toku kontroli omówionej wyżej w p. 4 kwota ta została
wyeliminowana z przychodów opodatkowanych i wpłynęła na wysokość przypisanego podatku dochodowego.

Opisane wyżej ujawnione błędy oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych zostały w toku przekształcenia sprawozdań finansowych za lata
1996, 1997 i 1998 ujęte w okresach, których dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych.
Poniżej zaprezentowano w sposób tabelaryczny skutki przekształcenia opublikowanych wcześniej sprawozdań finansowych uwzględniające korekty
ujawnionych błędów oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.
Pod każdą z tabel zostały wyspecyfikowane poszczególne tytuły i odnoszące się do nich kwoty spowodowane przekształceniem sprawozdań finansowych w
opisanym zakresie.
8.6.8.16.3. Różnice w bilansie na dzień 31 grudnia 1999 roku
Aktywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 31.12.1999 stan przed
przekształceniem

31.12.1999 stan po
przekształceniu

I. Majątek trwały – 409 258 409 258 
1. Wartości niematerialne i prawne – 1 161 1 161 
2. Rzeczowy majątek trwały – 398 642 398 642 
3. Finansowy majątek trwały – 9 332 9 332 
4. Należności długoterminowe – 123 123 
II. Majątek obrotowy – 126 707 126 707 
1. Zapasy – 83 422 83 422 
2. Należności krótkoterminowe – 42 642 42 642 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – – – 
5. Środki pieniężne – 643 643 
III. Rozliczenia międzyokresowe – 5 013 5 013 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – 5 013 5 013 
Aktywa razem – 540 978 540 978 

Pasywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 31.12.1999 stan przed
przekształceniem

31.12.1999 stan po
przekształceniu

I. Kapitał własny – 450 230 450 230 
1. Kapitał akcyjny – 54 500 54 500 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – – – 
3. Kapitał zapasowy – 35 658 35 658 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 340 564 340 564 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 10 064 10 064 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – – 
7. Niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych (520) – (520) 
8. Zysk (strata) netto 520 9 444 9 964 



II. Rezerwy – 2 754 2 754 
1. Rezerwy na podatek dochodowy – 1 054 1 054 
2. Pozostałe rezerwy – 1 700 1 700 
III. Zobowiązania – 85 095 85 095 
1. Zobowiązania długoterminowe – 5 753 5 753 
2. Zobowiązania krótkoterminowe – 79 342 79 342 
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przych. przyszłych okresów – 2 899 2 899 
Pasywa razem – 540 978 540 978 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
Niepokryta strata z lat ubiegłych  
    podatek od nieruchomości za lata 1996, 1997 i 1998 (348)
    podatek dochodowy za rok 1997 (172)
razem zmiana (520)
Zysk netto  
    podatek od nieruchomości za lata 1996, 1997 i 1998 348
    podatek dochodowy za rok 1997 172
razem zmiana 520

8.6.8.16.4. Różnice w rachunku zysków i strat za 1999 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1999 stan przed
przekształceniem

1999 stan po
przekształceniu

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 350 897 350 897 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 350 099 350 099 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 798 798 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (348) 331 429 331 081 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (348) 330 587 330 239 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 842 842 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 348 19 468 19 816 
IV. Koszty sprzedaży – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu – 3 792 3 792 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 348 15 676 16 024 
VII. Pozostałe przychody operacyjne – 1 633 1 633 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne – 3 202 3 202 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 348 14 107 14 455 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach – 446 446 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe – 2 090 2 090 
XIII. Koszty finansowe – 2 789 2 789 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 348 13 854 14 202 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.) – 32 32 
1. Zyski nadzwyczajne – 90 90 
2. Straty nadzwyczajne – 58 58 
XVI. Zysk (strata) brutto 348 13 886 14 234 
XVII. Podatek dochodowy 172 2 812 2 640 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 1 630 1 630 
XIX. Zysk (strata) netto 520 9 444 9 964 
>
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  
    podatek od nieruchomości 348
Podatek dochodowy  
    podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1997 172

8.6.8.16.5. Różnice w rachunku przepływu środków pieniężnych za 1999 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1999 stan przed
przekształceniem

1999 stan po
przekształceniu 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (2 380) 71 080 68 700 
I. Zysk (strata) netto 520 9 444 9 964 
II. Korekty razem (2 900) 61 636 58 736 
1. Amortyzacja – 41 917 41 917 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych – 1 308 1 308 
3. Odsetki i dywidendy – 1 616 1 616 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej – (286) (286) 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw – 1 700 1 700 



6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) (172) 2 812 2 640 
7. Podatek dochodowy zapłacony 172 (3 280) (3 108) 
8. Zmiana stanu zapasów – (3 550) (3 550) 
9. Zmiana stanu należności – 1 489 1 489 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 

(520) 14 950 14 430 

11 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – (793) (793) 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów – (1) (1) 
13. Pozostałe korekty (2 380) 3 754 1 374 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 380 (49 800) (47 420) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej – 1 325 1 325 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 380 (51 125) (48 745) 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) – (24 343) (24 343) 
I. Wpływy z działalności finansowej – 10 700 10 700 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej – (35 043) (35 043) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) – (3 063) (3 063) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych – (3 063) (3 063) 

 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych 

– – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu – 3 706 3 706 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) – 643 643 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
 Podatek dochodowy  
   podatek dochodowy od osób prawnych za 1997 rok (172)
 Podatek dochodowy zapłacony za 1997 rok 172
 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  

   różnica spowodowana przekształceniem (zobowiązania z tytułu
podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od oosób prawnych)

(520)

 Pozostałe korekty  
   skapitalizowane odsetki od pożyczki za lata 1992 – 1998 (2 380)
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  

 Przyrost zobowiązań z tytułu inwestycji nie uwzględniony w stanie
przed przekształceniem

2 380

8.6.8.16.6. Różnice w bilansie na dzień 31 grudnia 1998 roku
Aktywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 31.12.1998 stan przed
przekształceniem

31.12.1998 stan po
przekształceniu 

I. Majątek trwały (56 606) 456 424 399 818 
1. Wartości niematerialne i prawne – 160 160 
2. Rzeczowy majątek trwały (56 606) 447 722 391 116 
3. Finansowy majątek trwały – 8 257 8 257 
4. Należności długoterminowe – 285 285 
II. Majątek obrotowy – 128 208 128 208 
1. Zapasy – 79 872 79 872 
2. Należności krótkoterminowe  44 130 44 130 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 500 500 
5. Środki pieniężne – 3 706 3 706 
III. Rozliczenia międzyokresowe – 4 811 4 811 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – 4 811 4 811 
Aktywa razem (56 606) 589 443 532 837 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Rzeczowy majątek trwały  

 różnica odpisów amortyzacyjnych „bilansowych” i
„podatkowych” za lata 1995 – 1998

(58 800)

 odsetki od pożyczki na inwestycje za lata 1992 – 1998 2 194
razem zmiana (56 606)

Pasywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 31.12.1998 stan przed
przekształceniem 

31.12.1998 stan po
przekształceniu 



I. Kapitał własny (59 320) 501 106 441 786 
1. Kapitał akcyjny – 54 500 54 500 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – – – 
3. Kapitał zapasowy – 92 737 92 737 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 342 285 342 285 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 5 471 5 471 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – – 
7. Niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych (68 776) – (68 776) 
8. Zysk (strata) netto 9 456 6 113 15 569 
II. Rezerwy – 1 521 1 521 
1. Rezerwy na podatek dochodowy – 1 521 1 521 
2. Pozostałe rezerwy – – – 
III. Zobowiązania 2 714 83 325 86 039 
1. Zobowiązania długoterminowe 2 194 2 666 4 860 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 520 80 659 81 179 
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przych. przyszłych okresów – 3 491 3 491 
Pasywa razem (56 606) 589 443 532 837 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Niepokryta strata z lat ubiegłych  
 różnica odpisów amortyzacyjnych „bilansowych” i „podatkowych” za lata 1995 – 1997 (70 120)
 podatek od nieruchomości za lata 1996 i 1997 (161)
 podatek dochodowy za rok 1997 (172)
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny 2 764
 zwiększenie podatku dochodowego od pozycji j.w. (1 087)
razem zmiana (68 776)
Zysk netto  
 różnica odpisów amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego" 11 320
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny (2 764)
 podatek dochodowy od osób prawnych od poz. j. w. 1 087
 podatek od nieruchomości (187)
razem zmiana 9 456
Zobowiązania długoterminowe  
 odsetki od pożyczki na inwestycje za lata 1992 – 1998 2 194
Zobowiązania krótkoterminowe  
 podatek od nieruchomości za lata 1996 – 1997 161
 podatek od nieruchomości za rok 1998 187
 przypis podatku dochodowego za rok 1997 172
razem zmiana 520

8.6.8.16.7. Różnice w rachunku zysków i strat za 1998 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1998 stan przed
przekształceniem

1998 stan po
przekształceniu 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 334 092 334 092 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 333 430 333 430 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 662 662 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (11 134) 313 435 302 301 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (11 134) 312 831 301 697 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 604 604 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 134 20 657 31 791 
IV. Koszty sprzedaży – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu – 7 626 7 626 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11 134 13 031 24 165 
VII. Pozostałe przychody operacyjne (2 765) 3 779 1 014 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne – 969 969 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 369 15 841 24 210 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach – 276 276 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe – 1 680 1 680 
XIII. Koszty finansowe – 5 385 5 385 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 8 369 12 412 20 781 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.) – (69) (69) 
1. Zyski nadzwyczajne – 68 68 
2. Straty nadzwyczajne – 137 137 
XVI. Zysk (strata) brutto 8 369 12 343 20 712 



XVII. Podatek dochodowy (1 087) 5 067 3 980 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 1 163 1 163 
XIX. Zysk (strata) netto 9 456 6 113 15 569 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego" (11 320)
 podatek od nieruchomości 187
 różnica z zaokrągleń (1)
razem zmiana (11 134)
Pozostałe przychody operacyjne  
 różnica amortyzacji związana z korektą aktualizacji wyceny różnica z zaokrągleń (2 764)
 razem zmiana (2 765)
Podatek dochodowy  
 podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z aktualizacji wyceny (1 087)

8.6.8.16.8. Różnice w rachunku przepływu środków pieniężnych za 1998 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1998 stan przed
przekształceniem 

1998 stan po
przekształceniu 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (435) 37 110 36 675 
I. Zysk (strata) netto 9 456 6 113 15 569 
II. Korekty razem (9 891) 30 997 21 106 
1. Amortyzacja (11 320) 53 887 42 567 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych – 1 919 1 919 
3. Odsetki i dywidendy – 3 074 3 074 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej – (165) (165) 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw – – – 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) (1 087) 5 067 3 980 
7. Podatek dochodowy zapłacony 1 330 (5 972) (4 642) 
8. Zmiana stanu zapasów 8 139 (19 823) (11 684) 
9. Zmiana stanu należności – (10 859) (10 859) 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 

(1 578) (2 797) (4 375) 

11 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (8 140) 9 350 1 210 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów – (48) (48) 
13. Pozostałe korekty 2 765 (2 636) 129 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 436 (46 813) (46 377) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej (1) 707 706 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 437 (47 520) (47 083) 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (1) 9 234 9 233 
I. Wpływy z działalności finansowej – 16 412 16 412 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (1) (7 178) (7 179) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) – (469) (469) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych – (469) (469) 

 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych 

– – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu – 4 175 4 175 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) – 3 706 3 706 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
Amortyzacja  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego" (11 320)
Podatek dochodowy  
 podatek dochodowy od osób prawnych (1 087)
Podatek dochodowy zapłacony  
Różnica podatku dochodowego 1 087

 zmiana metodologii (nie uwzględniono różnicy stanu zobowiązań z tytułu
podatku)

243

razem zmiana 1 330
Zmiana stanu zapasów  
 związana z zaliczeniem kosztów zakupu do wartości zapasów 8 139
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  
 różnica spowodowana przekształceniem (900)

 zmiana metodologii (nie wyłączono różnicy stanu zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego)

(243)



 przyrost zobowiązań z tytułu inwestycji (435)
razem (1 578)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  
 związana z zaliczeniem kosztów zakupu do wartości zapasów (8 139)
 różnica z zaokrągleń (1)
razem (8 140)
Pozostałe korekty  
 różnica amortyzacji związana z korektą aktualizacji wyceny 2 764
 różnica z zaokrągleń 1
razem 2 765
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  
 przyrost zobowiązań z tytułu inwestycji nie uwzględniony w stanie  
 przed przekształceniem 435
 różnica z zaokrągleń 1
razem 436
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  

Różnice są wynikiem zaokrągleń.

8.6.8.16.9. Różnice w bilansie na dzień 31 grudnia 1997 roku
Aktywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1997 stan przed
przekształceniem 

1997 stan po
przekształceniu 

I. Majątek trwały (83 151) 478 776 395 625 
1. Wartości niematerialne i prawne – 1 012 1 012 
2. Rzeczowy majątek trwały (83 151) 471 190 388 039 
3. Finansowy majątek trwały – 6 557 6 557 
4. Należności długoterminowe – 17 17 
II. Majątek obrotowy 8 131 97 478 105 609 
1. Zapasy 8 139 60 049 68 188 
2. Należności krótkoterminowe (8) 33 254 33 246 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – – – 
5. Środki pieniężne – 4 175 4 175 
III. Rozliczenia międzyokresowe (8 139) 13 611 5 472 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe (8 139) 13 611 5 472 
Aktywa razem (83 159) 589 865 506 706 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Rzeczowy majątek trwały  

 różnica powstała w roku 1996 wyspecyfikowana pod tabelą wykazującą różnicę w
bilansie za rok 1996

(67 574)

 różnica odpisów amortyzacyjnych „bilansowych” i „podatkowych” za rok 1997 (16 788)

 różnica odpisu amortyzacyjnego spowodowana korektą aktualizacji wyceny za rok
1997

943

 odsetki od pożyczki na inwestycje za rok 1997 268
razem zmiana (83 151)
Zapasy  
 koszty zakupu paliwa 8 139
Należności krótkoterminowe  
 przychody przyszłych okresów (8)
Rozliczenie międzyokresowe  
 koszty zakupu paliwa (8 139)

Pasywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1997 stan przed
przekształceniem 

1997 stan po
przekształceniu 

I. Kapitał własny (86 504) 516 652 430 148 
1. Kapitał akcyjny – 54 500 54 500 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – – – 
3. Kapitał zapasowy – 90 181 90 181 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (17 728) 360 125 342 397 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 4 006 4 006 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – – 



7. Niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych (52 242) – (52 242) 
8. Zysk (strata) netto (16 534) 7 840 (8 694) 
II. Rezerwy – 2 183 2 183 
1. Rezerwy na podatek dochodowy – 2 183 2 183 
2. Pozostałe rezerwy – – – 
III. Zobowiązania 3 353 68 040 71 393 
1. Zobowiązania długoterminowe 1 933 2 800 4 733 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 1 420 65 240 66 660 
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (8) 2 990 2 982 
Pasywa razem (83 159) 589 865 506 706 
>

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  
 różnica wartości środka trwałego po aktualizacji na dzień 1.01.1995 (17 728)
Niepokryta strata z lat ubiegłych  

 przeniesiona z roku 1995 wyspecyfikowana pod tabelą wykazującą różnice w
bilansie za rok 1996

(43 852)

 przeniesiona strata netto za rok 1996 wyspecyfikowana j.w. (8 389)
 różnica z zaokrągleń (1)
razem zmiana (52 242)
Strata netto  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego” za rok 1997 (16 788)
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny 943
 podatek dochodowy od osób prawnych od powyższej pozycji (358)
 podatek od nieruchomości za rok 1997 (159)
 przypis podatku dochodowego za rok 1997 (172)
razem zmiana (16 534)
Zobowiązania długoterminowe  
 odsetki od pożyczki na inwestycje za lata 1992 – 1997 1 933
Zobowiązania krótkoterminowe  

 podatek dochodowy związany z korektą aktualizacji wyceny za lata 1995 –
1996

730

 podatek dochodowy od osób prawnych j. w. za rok 1997 358
 podatek od nieruchomości za rok 1997 159
 przypis podatku dochodowego za rok 1997 172
 różnica z zaokrągleń 1
razem zmiana 1 420
Przychody przyszłych okresów  
 ujęcie w zmniejszeniu należności krótkoterminowych (8)

8.6.8.16.10. Różnice w rachunku zysków i strat za 1997 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1997 stan przed
przekształceniem 

1997 stan po
przekształceniu 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 291 908 291 908 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 290 045 290 045 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 1 863 1 863 
II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 004 268 398 284 402 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 004 266 703 282 707 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 1 695 1 695 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) (16 004) 23 510 7 506 
IV. Koszty sprzedaży – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu – 7 025 7 025 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (16 004) 16 485 481 
VII. Pozostałe przychody operacyjne – 2 953 2 953 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne – 2 523 2 523 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (16 004) 16 915 911 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach – 192 192 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe (722) 2 146 1 424 
XIII. Koszty finansowe – 5 252 5 252 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) (16 726) 14 001 (2 725) 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.) – 1 700 1 700 
1. Zyski nadzwyczajne – 17 921 17 921 
2. Straty nadzwyczajne – 16 221 16 221 



XVI. Zysk (strata) brutto (16 726) 15 701 (1 025) 
XVII. Podatek dochodowy (192) 6 478 6 286 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 1 383 1 383 
XIX. Zysk (strata) netto (16 534) 7 840 (8 694) 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego" 16 788
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny (943)
 podatek od nieruchomości 159
razem zmiana 16 004
Pozostałe przychody finansowe  
 wykorzystana rezerwa na podatek dochodowy (722)
Podatek dochodowy  
 różnica dotycząca amortyzacji związanej z korektą aktualizacji wyceny 358
 przypis podatku dochodowego za rok 1997 172
 wykorzystana rezerwa na podatek dochodowy (722)
razem zmiana (192)

8.6.8.16.11. Różnice w rachunku przepływu środków pieniężnych za 1997 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1997 stan przed
przekształceniem 

1997 stan po
przekształceniu 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 935 50 077 55 012 
I. Zysk (strata) netto (16 534) 7 840 (8 694) 
II. Korekty razem 21 469 42 237 63 706 
1. Amortyzacja 14 042 30 056 44 098 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 50 (50) – 
3. Odsetki i dywidendy 1 891 2 775 4 666 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 554 – 554 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 722 (722) – 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) (1 575) 7 861 6 286 
7. Podatek dochodowy zapłacony (2 786) (4 222) (7 008) 
8. Zmiana stanu zapasów (1 633) (10 799) (12 432) 
9. Zmiana stanu należności (17) 8 345 8 328 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 

(202) 18 054 17 852 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 635 385 2 020 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów – (1 470) (1 470) 
13. Pozostałe korekty 8 788 (7 976) 812 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (1 178) (29 974) (31 152) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 303 996 1 299 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (1 481) (30 970) (32 451) 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (3 757) (27 575) (31 332) 
I. Wpływy z działalności finansowej (60) 660 600 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (3 697) (28 235) (31 932) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) – (7 472) (7 472) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych – (7 472) (7 472) 

 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych 

– – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu – 11 647 11 647 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) – 4 175 4 175 

Zmiany powstały w wyniku:
•      przekształcenia sprawozdania finansowego,

•      ujednolicenia metodologii sporządzania rachunku przepływów do zastosowanej w roku 1999.

8.6.8.16.12. Różnice w bilansie na dzień 31 grudnia 1996 roku
Aktywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1996 stan przed
przekształceniem 

1996 stan po
przekształceniu 

I. Majątek trwały (67 574) 478 322 410 748 
1. Wartości niematerialne i prawne – 1 470 1 470 
2. Rzeczowy majątek trwały (67 574) 470 669 403 095 
3. Finansowy majątek trwały – 6 183 6 183 
4. Należności długoterminowe – – – 
II. Majątek obrotowy 6 500 102 496 108 996 



1. Zapasy 6 506 49 250 55 756 
2. Należności krótkoterminowe (6) 41 599 41 593 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – – – 
5. Środki pieniężne – 11 647 11 647 
III. Rozliczenia międzyokresowe (6 506) 13 768 7 262 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe (6 506) 13 768 7 262 
Aktywa razem (67 580) 594 586 527 006 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Rzeczowy majątek trwały  

 różnica odpisów amortyzacyjnych „bilansowych” i „podatkowych” za rok
1995 i 1996

(53 333)

 różnica wartości netto w wyniku korekty aktualizacji wyceny na dzień
1.01.1995

(17 728)

 różnica odpisu amortyzacyjnego spowodowana korektą j.w. za lata 1995 i 1996 1 821
 odsetki od pożyczki na inwestycje za lata 1992 – 1996 1 666
razem zmiana (67 574)
Zapasy  
 koszty zakupu paliwa 6 506
Należności krótkoterminowe  
 przychody przyszłych okresów (6)
Zmiana rozliczeń międzyokresowych  
 koszty zakupu paliwa (6 506)

Pasywa

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1996 stan przed
przekształceniem 

1996 stan po
przekształceniu 

I. Kapitał własny (69 969) 514 323 444 354 
1. Kapitał akcyjny – 54 500 54 500 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – – – 
3. Kapitał zapasowy – 88 376 88 376 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (17 728) 361 930 344 202 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 3 487 3 487 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – – 
7. Niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych (43 852) – (43 852) 
8. Zysk (strata) netto (8 389) 6 030 (2 359) 
II. Rezerwy – 2 905 2 905 
1. Rezerwy na podatek dochodowy – 2 905 2 905 
2. Pozostałe rezerwy – – – 
III. Zobowiązania 2 395 73 128 75 523 
1. Zobowiązania długoterminowe 1 665 4 650 6 315 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 730 68 478 69 208 
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (6) 4 230 4 224 
Pasywa razem (67 580) 594 586 527 006 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  
 różnica wartości środka trwałego po aktualizacji na dzień 1.01.1995 (17 728)
Niepokryta strata z lat ubiegłych  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego” za rok 1995 (39 859)
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny za rok 1995 837

 różnica podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej pozycji za
rok 1995

(335)

 amortyzacja za rok 1995 związana ze zmianą wartości początkowej „netto”,
„brutto"

(7 492)

 podatek dochodowy od osób prawnych od powyższej pozycji za rok 1995 2 997
razem zmiana (43 852)
Strata netto  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego” za rok 1996 (13 474)
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny za rok 1996 984
 różnica podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1996 od poz. j.w. (394)

 amortyzacja związana ze zmianą wartości początkowej „netto”, „brutto” za
rok 1996

7 492

 podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1996 od powyższej pozycji (2 997)



Podatek od nieruchomości (2)
 różnica z zaokrągleń 2
razem zmiana (8 389)
Zobowiązania długoterminowe  
 odsetki od pożyczki na inwestycje za lata 1992 – 1996 1 666
 różnica z zaokrągleń (1)
razem zmiana 1 665
Zobowiązania krótkoterminowe  
 podatek dochodowy wynikający z korekty aktualizacji wyceny  
 za rok 1995 335
 za rok 1996 394
 różnica z zaokrągleń 1
razem zmiana 730
Przychody przyszłych okresów  
 ujęcie w zmniejszeniu należności krótkoterminowych (6)

8.6.8.16.13. Różnice w rachunku zysków i strat za 1996 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1996 stan przed
przekształceniem 

1996 stan po
przekształceniu 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 280 869 280 869 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 278 820 278 820 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 2 049 2 049 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 492 248 278 260 770 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 492 246 394 258 886 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 1 884 1 884 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) (12 492) 32 591 20 099 
IV. Koszty sprzedaży – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu – 5 678 5 678 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (12 492) 26 913 14 421 
VII. Pozostałe przychody operacyjne – 81 81 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne (7 493) 10 033 2 540 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (4 999) 16 961 11 962 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach – 213 213 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe – 3 042 3 042 
XIII. Koszty finansowe – 6 426 6 426 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) (4 999) 13 790 8 791 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.) – (20) (20) 
1. Zyski nadzwyczajne – – – 
2. Straty nadzwyczajne – 20 20 
XVI. Zysk (strata) brutto (4 999) 13 770 8 771 
XVII. Podatek dochodowy 3 391 6 677 10 068 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) – 1 062 1 062 
XIX. Zysk (strata) netto (8 390) 6 031 (2 359) 

Specyfikacja zmian: w tys.
złotych

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  
 różnica odpisu amortyzacyjnego „bilansowego” i „podatkowego" (13 474)
 różnica amortyzacji spowodowana korektą aktualizacji wyceny 983
 różnica z zaokrągleń (1)
razem zmiana (12 492)
Pozostałe koszty operacyjne  
 amortyzacja związana ze zmianą wartości początkowej „netto”, „brutto" (7 493)
Podatek dochodowy  
 różnica dotycząca amortyzacji związanej z korektą aktualizacji wyceny 394

 różnica dotycząca amortyzacji związanej ze zmianą wartości początkowej
„netto”, „brutto"

2 997

razem zmiana 3 391

8.6.8.16.14. Różnice w rachunku przepływu środków pieniężnych za 1996 rok

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie zmiana 1996 stan przed
przekształceniem 

1996 stan po
przekształceniu 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (3 917) 20 535 16 618 
I. Zysk (strata) netto (8 389) 6 030 (2 359) 
II. Korekty razem 4 472 14 505 18 977 



1. Amortyzacja 12 490 29 274 41 764 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 20 (20) – 
3. Odsetki i dywidendy 1 577 2 697 4 274 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (1 578) 2 057 479 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 905 – 2 905 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 391 6 677 10 068 
7. Podatek dochodowy zapłacony (3 391) (6 677) (10 068) 
8. Zmiana stanu zapasów (502) (3 807) (4 309) 
9. Zmiana stanu należności 2 997 6 902 9 899 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 

(1 204) (21 245) (22 449) 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 501 1 000 1 501 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów – (8 746) (8 746) 
13. Pozostałe korekty (12 734) 6 393 (6 341) 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 7 112 (27 605) (20 493) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 903 213 1 116 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 209 (27 818) (21 609) 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (3 195) 12 413 9 218 
I. Wpływy z działalności finansowej (1 000) 18 650 17 650 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (2 195) (6 237) (8 432) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) – 5 343 5 343 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych – 5 343 5 343 

 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych 

– – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu – 6 304 6 304 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) – 11 647 11 647 

Zmiany powstały w wyniku:
•      przekształcenia sprawozdania finansowego,

•      ujednolicenia metodologii sporządzania rachunku przepływów do zastosowanej w roku 1999.

8.6.8.16.15. Wpływ wprowadzonych zmian na majątek trwały, wynik z lat ubiegłych, wynik netto okresu i kapitał własny w stosunku do sprawozdań
finansowych przed przekształceniem

w tys. złotych

Treść 
Majątek trwały Niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat

ubiegłych 
31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 

Według sprawozdań przed
przekształceniem 

409 258 456 424 478 776 478 322 – – – – 

Korekty:         

– różnica odpisów amortyzacyjnych
„bilansowych” i „podatkowych" 

– (58 800) (70 121) (53 333) – (70 121) (53 333) (39 859) 

– 
różnica wartości netto w wyniku
korekty aktualizacji wyceny na
dzień 1.01.1995 

– – (17 728) (17 728) – – – – 

– różnica odpisu amortyzacyjnego
spowodowana korektą j. w. 

– – 2 764 1 821 – 2 764 1 821 837 

– 
różnica podatku dochodowego od
osób prawnych od powyższej
pozycji 

– – – – – (1 087) (729) (335) 

– 
amortyzacja związana ze zmianą
wartości początkowej z „netto” na
„brutto” 

– – – – – – – (7 492) 

– podatek dochodowy od osób
prawnych od powyższej pozycji 

– – – – – – – 2 997 

– podatek od nieruchomości – – – – (348) (161) (2) – 

– podatek dochodowy od osób
prawnych 

– – – – (172) (172) – – 

– odsetki od pożyczki na inwestycje – 2 194 1 934 1 666 – – – – 
Różnica z zaokrągleń – – – – – 1 1 – 
Korekty razem – (56 606) (83 151) (67 574) (520) (68 776) (52 242) (43 852) 
Według sprawozdania finansowego i danych
porównywalnych 

409 258 399 818 395 625 410 748 (520) (68 776) (52 242) (43 852) 

 
Zysk (strata) netto okresu Kapitał własny 

1999 1998 1997 1996 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
według sprawozdań przed przekształceniem 9 444 6 113 7 840 6 030 450 230 501 106 516 652 514 323 
Korekty:         

>– różnica odpisów amortyzacyjnych – 11 321 (16 788) (13 474) – (58 800) (70 121) (53 333) 



„bilansowych” i „podatkowych" 

– 
różnica wartości netto w wyniku
korekty aktualizacji wyceny na
dzień 1.01.1995 

– – – – – – (17 728) (17 728) 

– różnica odpisu amortyzacyjnego
spowodowana korektą j. w. 

– (2 764) 943 984 – – 2 764 1 821 

– 
różnica podatku dochodowego od
osób prawnych od powyższej
pozycji 

– 1 087 (358) (394) – – (1 087) (729) 

– 
amortyzacja związana ze zmianą
wartości początkowej z „netto” na
„brutto” 

– – – 7 492 – – – – 

– podatek dochodowy od osób
prawnych od powyższej pozycji 

– – – (2 997) – – – – 

– podatek od nieruchomości 348 (187) (159) (2) – (348) (161) (2) 

– podatek dochodowy od osób
prawnych 

172 – (172) – – (172) (172) – 

– odsetki od pożyczki na inwestycje – – – – – – – – 
Różnica z zaokrągleń – (1) – 2 – – 1 2 
Korekty razem 520 9.456 (16 534) (8 389) – (59.320) (86 504) (69 969) 
Według sprawozdania finansowego i danych
porównywalnych 

9 964 15 569 (8 694) (2 359) 450 230 441 786 430 148 444 354 

8.6.8.16.16. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie pod nazwą „zestawienie zmian w kapitale własnym” za okresy prezentowane w Prospekcie nie było przez Spółkę sporządzane. Ze względu na
wymóg zamieszczenia w Prospekcie zostało ono sporządzone na podstawie przekształconych rocznych sprawozdań finansowych zawierających porównywalne
dane finansowe i informacji zawartych w księgach rachunkowych Spółki za lata obrotowe 1999,1998, 1997 i 1996. Ze względu na zakres przekształceń
spowodowanych zmianą przyjętych zasad rachunkowości i korektami błędów zasadniczych przyjęto opisaną niżej metodologię prezentacji.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – lp. 4
Na początek roku 1996, 1997, 1998 i 1999 wykazano kwotę kapitału uwzględniającą obniżenie spowodowane korektą błędu powstałego przy aktualizacji
wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 roku.
Niepodzielony zysk z lat ubiegłych lub niepokryta strata z lat ubiegłych – lp.7
rok 1999
Wykazano analogicznie jak za rok 1998.
rok 1998
Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu jest sumą niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu w roku 1997 (lp. 7.3) oraz
zysku netto wykazanego w lp. 8a za rok 1997.
Zysk za rok 1997 wykazany w lp. 8a podlegał podziałowi, po ujęciu którego pozostał zysk niepodzielony w wysokości kwoty wykazanej w lp. 7.3 w roku
1997.
Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu (lp. 7.4) wykazany jest w wysokości ustalonej na koniec roku 1997 (lp. 7.6).
Kwota wykazana jako stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (lp. 7.5) uwzględnia korekty
wynikające z korekty błędów zasadniczych, które spowodowały stratę wykazaną w lp. 8b w roku 1997.
rok 1997
Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu jest sumą niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu w roku 1996 (lp. 7.3) oraz
zysku netto wykazanego w lp. 8a za rok 1996.
Zysk za rok 1996 wykazany w lp. 8a podlegał podziałowi, po ujęciu którego pozostał zysk niepodzielony w wysokości kwoty ustalonej w wyniku korekty
błędów zasadniczych dokonanej w roku 1995, wykazany w lp. 7.3.
Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu (lp. 7.4) wykazany jest w wysokości ustalonej na koniec roku 1996 (lp. 7.6).
Kwota wykazana jako stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (lp. 7.5) uwzględnia korekty
wynikające z korekty błędów zasadniczych, które spowodowały stratę wykazaną w lp. 8b w roku 1996.
rok 1996
Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu w roku 1996 (lp. 7) wykazano w wysokości zgodnej z danymi sprawozdania finansowego
sporządzonego za rok 1995.
W pozycji „korekty błędów zasadniczych” wykazano skutek zmiany amortyzacji środka trwałego wpływającej na podwyższenie zysku w roku 1995. Po
dokonanym podziale zysku za rok 1995 kwota wykazano jako „korekty błędów zasadniczych” pozostaje jako stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu.
Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu (lp. 7) nie wystąpił.
W pozycji „korekty błędów zasadniczych” wykazano skutki zmiany zasady amortyzowania środków trwałych odnoszące się do roku 1995 oraz skutki zmiany
amortyzacji spowodowanej przywróceniem wartości początkowej środków trwałych w formie brutto, po uprzednio dokonanym „unettowieniu”, odnoszące się
do roku 1995.
Po uwzględnieniu odnoszących się do roku 1995 skutków korekty błędów zasadniczych wykazano stan niepokrytej straty na początek (lp. 7.5) i koniec (lp. 7.6)
roku 1996.
Wynik netto – lp. 8
rok 1999
Zysk netto wykazany jest w kwocie skorygowanej o nierozliczoną stratę z lat ubiegłych, na którą składa się:

Podatek od nieruchomości 348 tys. zł
Podatek dochodowy za 1997 172 tys. zł
RAZEM 520 tys. zł

rok 1998
W pozycji „Zysk netto” (lp. 8a) wykazano sumę zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 1998 i zysku
spowodowanego korektami błędów zasadniczych w wysokości odnoszącej się do roku 1998.
Kwota ta jest zgodna z wielkością wykazaną w porównywalnych danych finansowych.



rok 1997
W pozycji „Zysk netto” (lp. 8a) wykazano zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 1997. W pozycji „strata netto” (lp.
8b) wykazano stratę korektami błędów zasadniczych w wysokości odnoszącej się do roku 1997.
Wynik netto wykazany w lp. 8 jest zgodny z wielkością wykazaną w porównywalnych danych finansowych.
rok 1996
W pozycji „Zysk netto” (lp. 8a) wykazano zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 1996. W pozycji „strata netto” (lp.
8b) wykazano stratę spowodowaną korektami błędów zasadniczych w wysokości odnoszącej się do roku 1996.
Wynik netto wykazany w lp. 8 jest zgodny z wielkością wykazaną w porównywalnych danych finansowych.

8.7. OPINIA O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I
PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Szanowni Państwo

Przedłożone przez Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
środowiskowymi sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJI SA podlegało dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 22.12.1998 w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum
informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego i dokonane przekształcenie oraz dostosowanie do porównywalności wymaganej Rozporządzeniem jest
odpowiedzialny Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.
Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku i porównywalnych danych finansowych za rok 1998
zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w
sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót
memorandum informacyjnego.
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich
prezentowanych okresach zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę Kapitałową Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA SA przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz przez
ujęcie zasadniczych błędów w okresach których dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie sporządzone zostały zgodnie z
wymogami Ustawy z dania 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum
informacyjnego.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku zawartego w niniejszym Prospekcie
przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
a)     rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

b)     norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
zniekształceń i uzyskać podstawę wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w
dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji konsolidacyjnej potwierdzającej kwoty i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
poprawności zastosowanych przez Grupę Kapitałową zasad i metod wyceny oraz wykazywania danych i zastosowanych szacunków, jak i ogólną ocenę
przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w
powołanej wyżej ustawie o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych stosowanymi w sposób ciągły.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, jak też sytuacji majątkowej i
finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 1999 roku.
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawiera informację o zmniejszeniu kapitału zapasowego, dokonanym przez Spółkę dominującą w
roku 1999 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 28 stycznia 2000 roku.
Pełny tekst opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za wyżej wymieniony okres zawarty jest w punkcie 8.8.1.
rozdziału 8.

Barbara Misterska
Biegły Rewident

wpisana na listę pod pozycją 2581/117

Danuta Domaraczenko
W imieniu Misters Audytor Sp. z o.o. w Warszawie

wpisanej na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 63

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2000 roku

8.8. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH
DANYCH FINANSOWYCH, ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE EMISYJNYM
Zamieszczone w niniejszym Prospekcie Emisyjnym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJI SA za rok 1999 zostało
sporządzone przez Spółkę na podstawie uprzednio sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy zastosowaniu zasad szerzej
przedstawionych w punkcie 8.10.
Ponieważ sprawozdanie skonsolidowane za rok 1999 jest pierwszym sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej KOGENERACJI SA, w celu
umożliwienia porównań danych w czasie dostosowano do porównywalności dane finansowe pochodzące z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki
dominującej za rok 1998, zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Opinia z badania tego sprawozdania zamieszczona jest w pkt.
8.2.2 Prospektu, w części dotyczącej źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia porównywalnych danych finansowych.
Opinia podmiotu uprawnionego do badania wydana o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 1999 jest przedstawiona w punkcie 8.8.1.



8.8.1. Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku

Opinia
Misters Audytor Spółki z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 6

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku Grupy Kapitałowej Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, na które składa się:
a)    wstęp;

b)    skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 560.145 tys. zł (560.144.725,44
zł);

c)    skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 10.684 tys. zł (10.683.959,99
zł);

d)    zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;

e)    skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.518
tys. zł (2.517.918,09 zł);

f)    noty objaśniające.

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny Zarząd jednostki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1)    rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591);

2)    norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji konsolidacyjnej potwierdzającej kwoty i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności przyjętych przez Grupę Kapitałową zasad i metod wyceny oraz wykazywania danych i zastosowanych
szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
określonymi w powołanej wyżej Ustawie o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych, stosowanymi w sposób ciągły. Jest ono zgodne co do formy i
treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku
finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31
grudnia 1999 roku.
Informacje zawarte w komentarzu Zarządu dotyczącym działalności Grupy Kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku zwracamy uwagę na
następujące fakty:
W dniu 13 września 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki dominującej podjęło uchwałę o pokryciu z kapitału zapasowego straty
z lat ubiegłych w wysokości 53.944.440,33 zł powstałej z tytułu zmiany metody naliczania amortyzacji z „podatkowej” na „bilansową”.
Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 stycznia 2000 roku, w której kwotę
nierozliczonej straty z lat ubiegłych podlegającej pokryciu z kapitału zapasowego wskazano w wysokości 58.800.256,57 zł.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku Spółka dominująca wykazała kapitał zapasowy z uwzględnieniem
zmniejszenia stanowiącego skutek uchwały z dnia 28 stycznia 2000 roku.

Barbara Misterska
Biegły Rewident

wpisana na listę pod pozycją 2581/117

Danuta Domaraczenko
W imieniu Misters Audytor Sp. z o.o. w Warszawie

wpisanej na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 63

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2000 roku

8.9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POZYCJI SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
W PRZELICZENIU NA EURO
8.9.1. Bilans

Lp.  Aktywa  Stan na dzień  31.12.1999  31.12.1998  tys. zł  tys. EURO  tys. zł  tys. EURO  I.  Majątek trwały  424 375  101 795  399 818  97 540  1.
Wartości niematerialne i prawne  1 182  283  160  39  2.  Wartość firmy z konsolidacji  –  –  –  –  3.  Rzeczowy majątek trwały  418 182  100 310  391 116  95
417  4.  Finansowy majątek trwały  4 888  1 172  8 257  2 014    – akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją  –  –  –  –  5.  Należności długoterminowe
123  30  285  70  II.  Majątek obrotowy  130 677  31 346  128 208  31 278  1.  Zapasy  85 383  20 481  79 872  19 486  2.  Należności krótkoterminowe  43 625
10 464  44 130  10 766  3.  Akcje (udziały) własne do zbycia  –  –  –  –  4.  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  32  8  500  122  5.  Środki pieniężne  1
637  393  3 706  904  III.  Rozliczenia międzyokresowe  5 093  1 222  4 811  1 174  1.  Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  –  –  –  –  2.  Pozostałe
rozliczenia międzyokresowe  5 093  1 222  4 811  1 174  Aktywa razem  560 145  134 363  532 837  129 992

Lp. Pasywa 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 



tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 
I. Kapitał własny 455 820 109 338 441 786 107 779 
1. Kapitał akcyjny 54 500 13 073 54 500 13 296 

2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna) 

– -– – – 

3. Kapitał zapasowy 40 008 9 597 92 737 22 624 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 340 564 81 691 342 285 83 505 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 064 2 414 5 471 1 335 

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów)
zagranicznych 

– – – – 

7. Różnice kursowe z konsolidacji – – – – 

8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat
ubiegłych 

(520) (125) (68 776) (16 779) 

9. Zysk (strata) netto 11 204 2 644 15 569 3 959 
10. Różnice kursowe z przeliczenia na EURO – 44 – (161) 
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 200 48 – – 
III. Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 10 121 2 428 – – 
IV. Rezerwy 2 755 661 1 521 371 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 1 055 253 1 521 371 
2. Pozostałe rezerwy 1 700 408 – – 
III. Zobowiązania 88 328 21 187 86 039 20 990 
1. Zobowiązania długoterminowe 6 753 1 620 4 860 1 186 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 81 575 19 567 81 179 19 804 

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów 

2 921 701 3 491 852 

Pasywa razem 560 145 134 363 532 837 129 992 

8.9.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów 

377 891 89 182 334 092 84 974 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 376 000 88 736 333 430 84 806 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 891 446 662 168 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów 

351 331 82 914 302 301 76 888 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 349 811 82 555 301 697 76 734 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 520 359 604 154 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 560 6 268 31 791 8 086 
IV. Koszty sprzedaży 2 485 586 – – 
V. Koszty ogólnego zarządu 6 901 1 629 7 626 1 940 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 17 174 4 053 24 165 6 146 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 740 411 1 014 258 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 396 801 969 246 

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-
VIII) 

15 518 3 663 24 210 6 158 

X. Przychody z akcji i udziałów w innych
jednostkach 

204 48 276 70 

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku
trwałego 

– – – – 

XII. Pozostałe przychody finansowe 2 408 568 1 680 427 
XIII. Koszty finansowe 3 387 799 5 385 1 370 

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII) 

14 743 3 480 20 781 5 285 

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.) (129) (30) (69) (18) 
1. Zyski nadzwyczajne 96 23 68 17 
2. Straty nadzwyczajne 225 53 137 35 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji – – – – 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 1 309 309 – – 
XVIII. Zysk (strata) brutto 15 923 3 759 20 712 5 267 
XIX. Podatek dochodowy 2 923 690 3 980 1 012 

XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) 

1 630 386 1 163 296 

XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności 

– – – – 

Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców)



XXII. 
mniejszościowych 

166 39 – – 

XXIII. Zysk (strata) netto 11 204 2 644 15 569 3 959 

8.9.3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej 

73 055 17 284 36 675 9 166 

1. Zysk (strata) netto 11 204 2 688 15 569 3 798 
2. Korekty razem 61 851 14 596 21 106 5 368 

II. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej 

(48 568) (11 462) (46 377) (11 795) 

1. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 716 1 821 706 180 
2. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (56 284) (13 283) (47 083) (11 975) 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej 

(27 005) (6 374) 9 233 2 348 

1. Wpływy z działalności finansowej 10 900 2 572 16 412 4 174 
2. Wydatki z tytułu działalności finansowej (37 905) (8 946) (7 179) (1 826) 
IV. Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) (2 518) (552) (469) (281) 
V. Różnice kursowe z przeliczenia na EURO – (52) – (167) 
VI. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (2 518) (604) (469) (114) 
1. Środki pieniężne na początek okresu 4 155 997 4 175 1 018 
2. Środki pieniężne na koniec okresu 1 637 393 3 706 904 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według kursu na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według średniego kursu z danego okresu obliczeniowego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na koniec poszczególnych miesięcy tego okresu. Różnice kursowe powstałe wskutek zastosowania do przeliczeń odmiennego kursu są
wykazane w pasywach bilansu w pozycji I.9 jako „Różnice kursowe z przeliczenia na EURO”.
W rachunku przepływu środków pieniężnych zysk netto zaprezentowany w poszczególnych okresach przyjęto w wysokości wynikającej z przeliczonego
bilansu, środki pieniężne na początek i koniec okresu przeliczono wg kursu na ostatni dzień okresu. Wpływy i wydatki z poszczególnych rodzajów działalności
przeliczono według kursu średniego z danego okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec poszczególnych miesięcy tego
okresu. Wynikające z tych przeliczeń różnice pomiędzy sumą przepływów a bilansową zmianą stanu środków pieniężnych wykazano w pozycji V rachunku
przepływu środków pieniężnych „Różnice kursowe z przeliczenia na EURO”.

8.10. WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH
DANYCH FINANSOWYCH
A.  Nazwa (firma): Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
Siedziba: 50-220 Wrocław, Łowiecka 24
Podstawowy przedmiot działalności wg EKD: 4010 produkcja ciepła i energii elektrycznej
Podstawowe segmenty działalności Grupy Kapitałowej:
•      produkcja energii elektrycznej i ciepła;

•      handel energią elektryczną, ciepłem, produktami i usługami energetycznymi;

•      produkcja ogrodnicza;

•      przetwórstwo rolno-spożywcze.

W niniejszym rozdziale zaprezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999 oraz porównywalne dane finansowe za rok 1998,
sporządzone w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres.
Sprawozdanie skonsolidowane za rok 1999 jest pierwszym sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej KOGENERACJI SA, stąd też, w celu
umożliwienia porównań danych w czasie, zaprezentowano także porównywalne dane finansowe sporządzone na podstawie jednostkowego sprawozdania
finansowego jednostki dominującej za rok 1998, zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Sprawozdanie skonsolidowane za rok 1998 nie było sporządzane, w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości, który dopuszcza
wyłączenie spółek zależnych i stowarzyszonych z konsolidacji, jeżeli ich sumy bilansowe i przychody są nieznaczne w stosunku do takich samych wartości
jednostki dominującej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku nie zostało zatwierdzone do dnia
sporządzenia Prospektu. Jego zatwierdzenie nastąpi na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27
października 2000 r.
B. Przekształcenia dokonane w celu zapewnienia porównywalności danych

Sprawozdanie finansowe za rok 1998 zostało przekształcone w celu zapewnienia porównywalności danych dla prezentacji w Prospekcie, zgodnie z zasadami
rachunkowości przyjętymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999. Dokonany
zakres przekształceń oraz wprowadzone wielkości korekt zostały zaprezentowane i objaśnione w dodatkowych notach.
C. Zastosowane zasady i metody rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zapisy
księgowe dokonywane są według zasady kosztów historycznych.
Konsolidacji dokonano metodą pełną sumując odpowiednie pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i innych sprawozdań jednostki dominującej i jednostki
zależnej. Z uzyskanych sum dokonano wyłączeń, o których mowa w art. 58 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane porównywalne dane finansowe Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA objęte prezentacją danych finansowych w Prospekcie zawierają:



•      skonsolidowany bilans;

•      noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu;

•      skonsolidowany rachunek zysków i strat;

•      noty do skonsolidowanego rachunku zysków i strat;

•      rachunek przepływów pieniężnych;

•      noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych;

•      zestawienie zmian w kapitale własnym.

Porównywalność danych
Prezentowane dane za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999 stanowią pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, w związku z tym sporządzono je przy założeniu, że jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu
dominującego za rok 1998 stanowi jednocześnie skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok poprzedni. Dlatego też w tabelach prezentujących
ruch składników majątku oraz źródeł ich finansowania stan początkowy wykazany jest zgodnie z danymi jednostki dominującej na 31.12.1998 r. Różnice
wynikłe z konsolidacji zostały ujęte w osobnych pozycjach i są traktowane jako korekty wynikające z konsolidacji. W sprawozdaniu tym zostały uwzględnione
również korekty mające na celu doprowadzenie prezentowanych danych finansowych do porównywalności poprzez ujęcie zasadniczych błędów w okresach,
których dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Zasada rzetelnego i prawidłowego obrazu
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą rachunkowość prawidłowo umożliwiając rzetelne i
jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i rentowności Grupy.
Zasada kontynuacji
Zgodnie z art. 5 Ustawy przyjęte zasady rachunkowości Grupa Kapitałowa stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego
grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Przy
wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje się, że Grupa będzie kontynuowała działalność gospodarczą w najbliższym roku
obrotowym w nie zmniejszonym zakresie.
Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
W księgach rachunkowych Grupy ujęte zostały wszystkie osiągnięte przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Zasada memoriału
Przychody i koszty uznaje się w momencie ich wystąpienia niezależnie od tego czy miało miejsce równoczesne otrzymanie lub wypłacenie gotówki. Dla
zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej roku obrotowego zaliczone są koszty lub
przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten rok koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Zasada ostrożnej wyceny
W wyniku finansowym poszczególnych lat obrotowych zostały uwzględnione:
1)    zmniejszenie wartości użytkowej majątku trwałego, w tym także o dokonane odpisy amortyzacyjne,

2)    zmniejszenie wartości pozostałych składników majątku obrotowego poprzez utworzenie rezerw na należności zagrożone,

3)    wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

4)    wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

5)    rezerwy na znane Grupie ryzyko, grożące straty, a także skutki innych zdarzeń.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
Wartości niematerialne i prawne
Na wartości niematerialne i prawne Grupy Kapitałowej składa się głównie oprogramowanie komputerów. Są one wyceniane w cenach nabycia pomniejszonych o
odpisy umorzeniowe dokonane metodą liniową.
W bilansie wartości niematerialne i prawne są wykazywane w wartości netto, tj. pomniejszone o skumulowaną amortyzację. Podstawą dokonywania odpisów
amortyzacyjnych jest plan amortyzacji, w którym przyjęto stawki wynikające z przepisów podatkowych.
Rzeczowy majątek trwały
Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy
majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację. Do składników rzeczowego majątku trwałego są zaliczane
środki trwałe stanowiące własność Grupy Kapitałowej oraz użytkowane przez Grupę na podstawie umów leasingu finansowego, które są kompletne i zdatne do
użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji. Ewidencja środków trwałych jest prowadzona ilościowo i wartościowo w podziale na grupy rodzajowe
według klasyfikacji GUS. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji uwzględniający zasady określone w aktualnych przepisach
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w latach 1998 i 1999.
Inwestycje rozpoczęte
Składniki majątku pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, natomiast nakłady inwestycyjne wykonywane sposobem gospodarczym – według
kosztów wytworzenia.
Finansowe składniki majątku trwałego
Finansowe składniki majątku trwałego obejmują udziały i akcje w obcych podmiotach gospodarczych. Posiadane składniki majątku finansowego nie notowane na
rynku zostały wycenione według cen nabycia, akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych zostały wycenione w cenie nabycia nie wyższej niż kurs
giełdowy w dniu bilansowym. W prezentowanych okresach sprawozdawczych nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania są wyceniane w kwotach wymagających zapłaty. Należności wykazywane w bilansie pomniejsza się o utworzone na nie rezerwy. W
prezentowanych sprawozdaniach wystąpiły należności w walutach obcych i zostały wycenione według średnich kursów NBP na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego.
Zapasy
Zapasy materiałów są wycenione w zależności od przeznaczenia:
Paliwo produkcyjne jest wycenione wg średnioważonych cen zakupu podwyższonych dla potrzeb wyceny bilansowej o koszty zakupu przypadające na zapas
paliwa produkcyjnego.
Materiały i towary związane z produkcją rolną i ogrodniczą wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. Wartość
materiałów i towarów odpisywana jest w koszty w momencie zakupu, a na dzień bilansowy ustala się stan tych składników majątku drogą spisu z natury,
wycenia się i koryguje koszty o różnicę wartości tego stanu na koniec i początek roku obrotowego.
Pozostałe materiały są wyceniane według średnioważonych cen zakupu, a koszty zakupu obciążają koszt własny sprzedaży w miesiącu ich poniesienia.



Zapasy pozostałych towarów są wyceniane według cen zakupu.
Produkty gotowe (warzywa i kwiaty szklarniowe) wycenia się wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu z wyjątkiem bonów skarbowych wycenia się w cenach nabycia przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło –
pierwsze wyszło”. Bony skarbowe wycenia się wg cen zakupu powiększonych o narosłą do dnia bilansowego wartość należnych odsetek stosując zasadę
szczegółowej identyfikacji.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w walucie krajowej zostały wycenione w wartości nominalnej. Środki dewizowe występujące na rachunku bankowym zostały do bilansu
wycenione wg średniego kursu z tabeli NBP opublikowanej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne aktywują koszty dotyczące przyszłych okresów i są wycenione w kwotach faktycznie poniesionych. Ich okres rozliczenia
nie przekracza jednego roku, z wyjątkiem amortyzacji dotyczącej ulgi w podatku dochodowym i czynszów odsetkowych od umów leasingowych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują przewidywane, lecz nie poniesione wydatki.
Kapitały własne
Kapitał akcyjny wykazany został w wartości nominalnej wynikającej ze Statutu Spółki dominującej.
Kapitał zapasowy został przedstawiony jako suma kapitału zapasowego jednostki dominującej oraz proporcjonalnej do posiadanych udziałów części kapitału
zapasowego Jednostki Zależnej powstałego po dacie objęcia kontroli. Uzyskaną kwotę powiększono o odpisy rezerwy kapitałowej za okres od dnia objęcia
kontroli do 31.12.1998 oraz o należną od jednostki zależnej dywidendę za rok 1998.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny oraz pozostałe kapitały rezerwowe występują wyłącznie w bilansie jednostki dominującej i zostały wykazane w
skonsolidowanym sprawozdaniu w tej samej wysokości.
Rezerwy
Rezerwę tworzy się na podatek dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym na podstawie bilansowego wyniku finansowego a
podatkiem naliczonym zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe rezerwy są tworzone na należności od dłużników
postawionych w stan upadłości i likwidacji oraz kwestionowane przez nich, pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych, w szczególności z
tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
Wynik finansowy
Wynik finansowy jest wyliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat składa się
z: wyniku na sprzedaży, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, wyniku na działalności finansowej, wyniku na operacjach nadzwyczajnych i
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.
Wynik finansowy został ustalony z uwzględnieniem zasad:
1. współmierności przychodów i kosztów,

2. ostrożnej wyceny.

Wynik finansowy Grupy został przedstawiony jako suma wyników finansowych jednostek objętych konsolidacją z uwzględnieniem korekt, a w tym w
szczególności odpisów rezerwy kapitałowej z konsolidacji.
Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
Na podstawie paragrafu 2 pkt. 7 oraz paragrafu 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania
przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 71 poz. 355 z dnia 26.06.1995 r.) ustalono, że różnica między wartością
rynkową i wartością księgową aktywów netto w dniu objęcia kontroli nad jednostką zależną (tj. 29.06.1996) nie była znaczna i w związku z tym przyjęto
wartość rynkową aktywów netto w wysokości kapitału własnego PPO Siechnice Sp. z o.o. wykazanego w bilansie na dzień 31.12.1995 powiększonego o zysk
wykazany w sprawozdaniu F-01 za m-c czerwiec 1996.
Rezerwa kapitałowa jest odpisywana w równych ratach przez pięć lat począwszy od lipca 1996 roku. Wielkość wykazana w bilansie uwzględnia również
korektę powstałą na skutek zmian w kapitałach własnych Jednostki Zależnej, które wystąpiły w okresie od przejęcia kontroli do dnia 31.12.1998 r.
Kapitały własne akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitały własne akcjonariuszy mniejszościowych stanowią iloczyn wyrażonych procentowo udziałów będących w posiadaniu podmiotów nie należących do
Grupy oraz wielkości kapitałów własnych Jednostki Zależnej. Na dzień bilansowy jedynym akcjonariuszem mniejszościowym jest Skarb Państwa.
WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
Konsolidacją objęte zostały:
–      Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna – jednostka dominująca,

–      Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednostka zależna – konsolidacja pełna.

WYKAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDAJCĄ
Konsolidacją nie zostały objęte następujące podmioty stowarzyszone:
–      Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo-Handlowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC HURT Sp. z o.o.

–      Przedsiębiorstwo Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.

–      Przedsiębiorstwo Transportowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC TRANS Sp. z o.o.

–      Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC SERVICE Sp. z o.o.

–      Elektrownia Szczytowo-Pompowa „MŁOTY” S.A.

Zgodnie z artykułem 56 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości odstąpiono od konsolidacji wyżej wymienionych jednostek,
ponieważ wielkości wykazane w sprawozdaniach finansowych tych podmiotów były nieznaczne w stosunku do danych sprawozdania finansowego jednostki
dominującej.

Nazwa jednostki 
Przychody ze

sprzedaży towarów i
produktów

Przychody finansowe Ogółem
W stosunku do

jednostki
dominującej

Narastająco do Grupy

ZEC TRANS Sp. z o.o. 5 124 149 5 273 1,51% 1,17% 
ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. 13 571 5 13 576 3,88% 4,17% 
ZEC SERVICE Sp. z o.o. 24 765 87 24 852 7,10% 9,76% 
ZEC HURT Sp. z o.o. 21 493 518 22 011 6,29% 14,54% 
ESP MŁOTY S.A. – 22 22 0,01% 14,54% 
PPO SIECHNICE Sp. z o.o. 35 490 667 36 157 10,33% 22,54% 
KOGENERACJA SA 347 590 2 536 350 126 100,00% – 
Suma 448 033 3 984 452 017 – – 



Przy odstępowaniu od konsolidacji ww. jednostek uwzględniono także przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie
określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
Skrócone sprawozdania finansowe spółek nie objętych konsolidacją oraz informacje o rodzaju opinii z badania tych sprawozdań zamieszczono w dodatkowej
nocie objaśniającej.
INFORMACJA O WZAJEMNYCH UDZIAŁACH MIĘDZY PODMIOTAMI GRUPY KAPITAŁOWEJ
Jednostka Zależna i Jednostki Stowarzyszone wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadały w prezentowanych okresach udziałów w kapitałach innych
podmiotów wchodzących w skład Grupy.
INFORMACJA O OPINIACH BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w okresach podlegających prezentacji w Prospekcie nie wyraziły zastrzeżeń do sprawozdań
finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
D. Różnice w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych między sprawozdaniami i danymi porównywalnymi zamieszczonymi

w Prospekcie a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP

Omówienie wyżej wymienionych różnic w odniesieniu do jednostkowych sprawozdań finansowych jednostki dominującej Grupy Kapitałowej zamieszczono w
niniejszym Prospekcie w pkt. 8.5 lit. F. Zaprezentowane tam różnice dotyczą także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
zamieszczonego w Prospekcie. Ponadto należy uwzględnić także różnice w zakresie wyłączenia Jednostek Stowarzyszonych.
Na podstawie art. 56 Ustawy o rachunkowości wyłączono z konsolidacji Jednostki Stowarzyszone. Wyłączeń takich można dokonać, jeżeli wielkości wykazane
w sprawozdaniach tych jednostek są nieznaczne w stosunku do jednostki dominującej. MSR 28 nie przewiduje takiej możliwości. Nakazuje on ujęcie wszystkich
Jednostek Stowarzyszonych metodą praw własności.
W przypadku Grupy Kapitałowej KOGENERACJI SA zastosowanie zasad zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości spowodowałoby
zwiększenie aktywów i zobowiązań oraz skonsolidowanego wyniku finansowego.

8.11. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE
FINANSOWE
8.11.1. Skonsolidowany bilans

w tys. złotych

Lp. Aktywa Noty 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
I. Majątek trwały  424 375 399 818 
1. Wartości niematerialne i prawne Nota 1 1 182 160 
2. Wartość firmy z konsolidacji Nota 2 – – 
3. Rzeczowy majątek trwały Nota 3 418 182 391 116 
4. Finansowy majątek trwały Nota 4 4 888 8 257 
 – akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  – – 
5. Należności długoterminowe Nota 5 123 285 
II. Majątek obrotowy  130 677 128 208 
1 Zapasy Nota 6 85 383 79 872 
2. Należności krótkoterminowe Nota 7 43 625 44 130 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia Nota 8 – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Nota 9 32 500 
5. Środki pieniężne Nota 10 1 637 3 706 
III. Rozliczenia międzyokresowe Nota 11 5 093 4 811 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  5 093 4 811 
Aktywa razem  560 145 532 837 

Lp. Pasywa Noty 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
I. Kapitał własny  455 820 441 786 
1. Kapitał akcyjny Nota 12 54 500 54 500 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  – – 
3. Kapitał zapasowy Nota 13 40 008 92 737 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  340 564 342 285 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe Nota 14 10 064 5 471 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  – – 
7. Różnice kursowe z konsolidacji  – – 
8. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych Nota 15 (520) (68 776) 
9. Zysk (strata) netto  11 204 15 569 
II Rezerwa kapitałowa z konsolidacji Nota 16 200 – 
III. Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Nota 17 10 121 – 
IV. Rezerwy  2 755 1 521 
1. Rezerwy na podatek dochodowy Nota 18 1 055 1 521 
2. Pozostałe rezerwy Nota 19 1 700 – 
V. Zobowiązania  88 328 86 039 
1. Zobowiązania długoterminowe Nota 20 6 753 4 860 
2. Zobowiązania krótkoterminowe Nota 21 81 575 81 179 



VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów Nota 22 2 921 3 491 
Pasywa razem  560 145 532 837 

Wartość księgowa  455 820 441 786 
Liczba akcji  10 900 000 10 900 000* 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  41,82 40,53 
Przewidywana liczba akcji  x x 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  x x 
* dla porównania przedstawiono liczbę akcji po splicie w 1999 roku. Statutowa liczba akcji na 31.12.1998 wynosiła 340 625. 

Zobowiązania pozabilansowe

a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 43 980 31 470 
 – na rzecz jednostek zależnych – – 
 – na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 680 3 220 
 – na rzecz jednostki dominującej – – 
 – na rzecz innych jednostek 41 300 28 250 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe – – 
Zobowiązania pozabilansowe, razem 43 980 31 470 

8.11.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Noty 
Za okres 

1999 1998 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  377 891 334 092 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Nota 23 376 000 333 430 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Nota 24 1 891 662 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  351 331 302 301 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 25 349 811 301 697 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1 520 604 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  26 560 31 791 
IV. Koszty sprzedaży Nota 25 2 485 – 
V. Koszty ogólnego zarządu Nota 25 6 901 7 626 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  17 174 24 165 
VII. Pozostałe przychody operacyjne Nota 26 1 740 1 014 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne Nota 27 3 396 969 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  15 518 24 210 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach Nota 28 204 276 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego Nota 29 – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe Nota 30 2 408 1 680 
XIII. Koszty finansowe Nota 31 3 387 5 385 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)  14 743 20 781 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.)  (129) (69) 
1. Zyski nadzwyczajne Nota 32 96 68 
2. Straty nadzwyczajne Nota 33 225 137 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  – – 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  1 309 – 
XVIII. Zysk (strata) brutto  15 923 20 712 
XIX. Podatek dochodowy Nota 34 2 923 3 980 
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Nota 35 1 630 1 163 

XXI. Udziały w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności 

 – – 

XXII. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych  166 – 
XXIII. Zysk (strata) netto Nota 36 11 204 15 569 

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  11 204 15 569 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  10 900 000 10 900 000* 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  1,03 1,43 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  x x 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  x x 
* dla porównania przedstawiono liczbę akcji po splicie w 1999 roku. Statutowa liczba akcji na 31.12.1998 wynosiła 340 625. 

8.11.3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 



I. STAN KAPITAŁU WŁASNEGO NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 441 786 446 682 
 Zwiększenie stanu początkowego wynikające z konsolidacji – – 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – – 
b) korekty błędów zasadniczych – (16 534) 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 441 786 430 148 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 54 500 54 500 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego – – 
a) Zwiększenia – – 
b) zmniejszenia – – 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 54 500 54 500 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu – – 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego – – 
a) zwiększenie – – 
b) zmniejszenie – – 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu – – 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 92 737 90 181 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego (57 406) 2 556 
a) zwiększenie, z tytułu: 2 196 2 556 
 – korekty z konsolidacji 4 677 – 
 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej – – 
 – z podziału zysku (ustawowo) – 2 444 
 – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 475 – 
 – z przeniesienia z kapitału rezerwowego 1 721 112 
b) zmniejszenie, z tytułu: 59 602 – 
 – korekty z konsolidacji 802 – 
 – pokrycie straty z lat ubiegłych 58 800 – 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 40 008 92 737 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 342 285 342 397 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (1 721) (112) 
a) zwiększenie – – 
b) zmniejszenie, z tytułu: 1 721 112 
 – sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 721 112 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 340 564 342 285 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5 471 4 006 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 4 593 1 465 
a) zwiększenia z podziału zysku i zaokrągleń 4 593 1 465 
b) zmniejszenie – – 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 10 064 5 471 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – 
7. Różnice kursowe z konsolidacji – – 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu (53 207) (60 936) 
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 16 071 8 342 
 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – – 
 – korekty błędów zasadniczych – – 

8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych 

16 071 8 342 

a) zwiększenie, z tytułu: – – 
 – korekty z konsolidacji 950 – 
 – podziału zysku – – 
b) zmniejszenie, z tytułu: 7 063 7 840 
 – odpis zysku na kapitał zapasowy 475 2 444 
 – odpis z zysku na fundusz nagród – 3 156 
 – odpis z zysku na kapitał rezerwowy 4 592 1 465 
 – odpis z zysku na ZFŚS 1 215 775 
 – odpis z zysku na darowizny – – 
 – dywidenda dla akcjonariuszy 781 – 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 9 958 502 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu (69 278) (52 744) 
 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – – 
 – korekty błędów zasadniczych – (16 534) 

8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych 

– (69 278) 

a) zwiększenie – – 
b) zmniejszenie / pokrycie z kapitału zapasowego 58 800 – 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu (10 478) (69 278) 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub (niepokrytej straty) z lat ubiegłych na koniec okresu (520) (68 776) 



9. Wynik netto 11 204 15 569 
a) zysk netto 11 204 15 569 
b) strata netto – – 
II. STAN KAPITAŁU WŁASNEGO NA KONIEC OKRESU (BZ) 455 820 441 786 

8.11.4. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 73 055 36 675 
I. Zysk (strata) netto 11 204 15 569 
II. Korekty razem 61 851 21 106 
1. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych 166 – 
2. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności – – 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 43 413 42 567 
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 308 1 919 
5. Odsetki i dywidendy 2 019 3 074 
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (467) (165) 
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 700 – 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 923 3 980 
9. Podatek dochodowy zapłacony (3 389) (4 642) 
10. Zmiana stanu zapasów (4 544) (11 684) 
11. Zmiana stanu należności 6 148 (10 859) 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 12 020 (4 375) 
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (777) 1 210 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (40) (48) 
15. Pozostałe korekty 1 371 129 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (48 568) (46 377) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 716 706 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych – 430 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 880 – 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: – – 
 – w jednostkach zależnych – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – 
 – w jednostce dominującej – – 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 617 – 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych – – 
6. Otrzymane dywidendy 204 276 
7. Otrzymane odsetki – – 
8. Pozostałe wpływy 15 – 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 56 284 47 083 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 308 592 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 52 021 44 159 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: – 1 700 
 – w jednostkach zależnych – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – 
 – w jednostce dominującej – – 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych – – 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 777 500 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe – – 
7. Dywidendy wypłacane akcjonariuszom mniejszościowym 233 – 
8. Pozostałe wydatki 325 132 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (27 005) 9 233 
I. Wpływy z działalności finansowej 10 900 16 412 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek – – 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych – – 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 10 900 16 412 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych – – 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych – – 
6. Dopłaty do kapitału – – 
7. Pozostałe wpływy – – 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 37 905 7 179 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 3 500 800 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych – – 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 30 131 – 



4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych – – 
5. Koszty emisji akcji własnych – – 
6 Umorzenie akcji (udziałów) własnych – – 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 936 1 036 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających, nadzorujących i pracowników – 3 156 
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne – – 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 437 – 
11. Zapłacone odsetki 593 2 187 
12. Pozostałe wydatki 1 308 – 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (2 518) (469) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (2 518) (469) 
 – w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych – – 
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 155 4 175 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 1 637 3 706 

8.11.5. Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu

NOTA 1 – DO POZYCJI I.1. AKTYWÓW
1.1. Wartości niematerialne i prawne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 

a. Rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu
spółki akcyjnej 

– – 

b. Koszty prac rozwojowych – – 
c. Nabyta wartość firmy – – 
d. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości – – 
e. Nabyte oprogramowanie komputerowe 1 175 160 
f. Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów 7 – 
g. Pozostałe wartości niematerialne i prawne – – 
h. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych – – 
Wartości niematerialne i prawne, razem 1 182 160

1.2.1. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za rok 1999

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 

a)
rozliczane w

czasie
koszty

organizacji
poniesione

przy
założeniu

lub
późniejszym
rozszerzeniu

spółki
akcyjnej 

b) koszty
prac

rozwojowych 

c)
nabyta
wartość
firmy 

d)
nabyte

koncesje,
patenty,
licencje

i
podobne
wartości 

e) nabyte
oprogramowanie
komputerowe 

f) nabyte
prawa

wieczystego
użytkowania

gruntów 

g) pozostałe
wartości

niematerialne
i prawne 

h) zaliczki na
poczet wartości

niematerialnych
i prawnyc 

Wartości
niematerialne

i prawne
razem 

a) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
początek okresu 

– – – – 193 – – – 193 

 

Wartości
niematerialne i
prawne dodane
przy konsolidacji 

– – – 12 10 8 – – 30 

b) Zwiększenia, z
tytułu: 

– – – – 1 308 – – – 1 308 

 – zakupu – – – – 20 – – – 20 

 – przyjęcia z
inwestycji 

– – – – 1 288 – – – 1 288 

c) Zmniejszenia – – – – – – – – – 

d) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – 12 1 511 8 – – 1 531 

Skumulowana



e) amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu 

– – – – 33 – – – 33 

 korekta wynikająca
z konsolidacji 

– – – 12 6 1 – – 19 

f) Amortyzacja za
okres, z tytułu: 

– – – – 297 – – – 297 

 – odpis roczny – – – – 297 – – – 297 

g) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu 

– – – 12 336 1 – – 349 

h) 

Wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 1 175 7 – – 1 182 

1.2.2. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za rok 1998

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 

a)
rozliczane w

czasie
koszty

organizacji
poniesione

przy
założeniu

lub
późniejszym
rozszerzeniu

spółki
akcyjnej 

b) koszty
prac

rozwojowych 

c)
nabyta
wartość
firmy 

d)
nabyte

koncesje,
patenty,
licencje

i
podobne
wartości 

e) nabyte
oprogramowanie
komputerowe 

f) nabyte
prawa

wieczystego
użytkowania

gruntów 

g) pozostałe
wartości

niematerialne
i prawne 

h) zaliczki na
poczet wartości

niematerialnych
i prawnyc 

Wartości
niematerialne

i prawne
razem 

a) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
początek okresu 

– – – – 2 473 – – – 2 473 

 

Wartości
niematerialne i
prawne dodane
przy konsolidacji 

– – – –  – – – – 

b) Zwiększenia, z
tytułu: 

– – – – 193 – – – 193 

 – zakupu – – – –  – – – – 

 – przyjęcia z
inwestycji 

– – – – 193 – – – 193 

c) Zmniejszenia –
likwidacja 

– – – – 2 473 – – – 2 473 

d) 

Wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na
koniec okresu 

– – – – 193 – – – 193 

e) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu 

– – – – 1 428 – – – 1 428 

 amortyzacja dodana
przy konsolidacji 

– – – –  – – – – 

f) Amortyzacja za
okres, z tytułu: 

– – – – (1 428) – – – (1 428) 

 – odpis roczny – – – – 1 045 – – – 1 045 
 – likwidacja – – – – (2 473) – – – (2 473) 

g) 

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu 

– – – – 33 – – – 33 

h) 

Wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na

– – – – 160 – – – 160 



koniec okresu 

NOTA 2 – DO POZYCJI I.2. AKTYWÓW
2.1. Wartość firmy z konsolidacji

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Wartość firmy z konsolidacji – jednostki zależne – – 
b) Wartość firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone – – 
Wartość firmy z konsolidacji, razem – – 

NOTA 3 – DO POZYCJI I.3. AKTYWÓW
3.1. Rzeczowy majątek trwały

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Środki trwałe, w tym: 350 896 348 316 
 – grunty własne 555 – 
 – budynki i budowle 200 024 187 419 
 – urządzenia techniczne i maszyny 145 940 156 210 
 – środki transportu 2 104 2 017 
 – pozostałe środki trwałe 2 273 2 670 
b) Inwestycje rozpoczęte 66 991 42 795 
c) Zaliczki na poczet inwestycji 295 5 
Rzeczowy majątek trwały, razem 418 182 391 116 

Na nieruchomościach Spółki ustanowiona jest hipoteka kaucyjna na kwotę 10.000 tys. zł na rzecz Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA zabezpieczająca
spłatę kredytu zaciągniętego w tym Banku i stanowiącego zobowiązanie krótkoterminowe w dn. 31.12.1998 z terminem spłaty do 31.03.1999 oraz w dniu
31.12.1999 z terminem spłaty do 31.03.2000.
3.2.1. Tabela ruchu środków trwałych za rok 1999

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Grunty
własne * 

Budynki i
budowle 

Urządzenia techniczne i
maszyny 

Środki
transportu 

Pozostałe
środki 

Ogółem 

a) Wartość brutto środków trwałych na
początek okresu 

– 370 330 952 628 20 218 11 569 1 354
745 

 korekta z konsolidacji 431 18 594 3 531 1 566 315 24 437 

b) Korekta z tytułu zmiany klasyfikacji
środków trwałych 

– – – – – – 

c) Zwiększenia, z tytułu: 202 10 995 18 893 713 1 030 31 833 
 -zakupów – – – – – – 
 - nieodpłatne otrzymanie – 10 – – – 10 
 - inwestycji 16 11 110 18 688 713 1 216 31 743 
 - z przemieszczenia 186 (205) 205 – (186) – 
 - inne / ujawnienie – 80 – – – 80 
d) Zmniejszenia, z tytułu: – 770 10 739 2 758 1 045 15 312 
 - sprzedaż – – 8 2 687 346 3 041 
 - likwidacja – 770 10 731 71 699 12 271 
 - przekazanie z inwestycji – – – – – – 
 - nieodpłatne przekazanie – – – – – – 
 - inne – – – – – – 

e) Wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu 

633 399 149 964 313 19 739 11 869 1 395
703 

f) Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu 

– 182 912 796 417 18 201 8 898 1 006
428 

 korekta z konsolidacji – 4 711 2 105 850 219 7 885 
g) Amortyzacja za okres planowa 5 12 358 30 330 1 203 1 502 45 398 
h) Zmniejszenie amortyzacji z tytułu: – 657 10 678 2 619 950 14 904 
 - sprzedaż – – 8 2 548 251 2 807 
 - likwidacja – 657 10 670 71 699 12 097 
i) Przesunięcia między grupami 73 (199) 199 – (73) – 

j) Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu 

78 199 125 818 373 17 635 9 596 1 044
807 

k) Wartość netto środków trwałych na koniec
okresu 

555 200 024 145 940 2 104 2 273 350 896 

* wykazane łącznie z zasadzeniami wieloletnimi 

3.2.2. Tabela ruchu środków trwałych za rok 1998



w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Grunty
własne * 

Budynki i
budowle 

Urządzenia techniczne i
maszyny 

Środki
transportu 

Pozostałe
środki 

Ogółem 

a) Wartość brutto środków trwałych na
początek okresu 

– 360 684 924 277 21 668 9 835 1 316
464 

b) Korekta z tytułu zmiany klasyfikacji
środków trwałych 

– – -2 – +2 – 

c) Zwiększenia, z tytułu: – 9 702 37 890 – 1 857 49 449 
 -zakupów – – – – – – 
 - nieodpłatne otrzymanie – 70 – – 6 76 
 - inwestycji – 9 632 37 890 – 1 841 49 363 
 - inne – – – – 10 10 
d) Zmniejszenia, z tytułu: – 55 9 537 1 450 126 11 168 
 - sprzedaż – – 8 752 1 381 – 10 133 
 - likwidacja – 55 785 30 126 996 
 - nieodpłatne przekazanie – – – 39 – 39 
 - inne – – – – – – 

e) Wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu 

– 370 331 952 628 20 218 11 568 1 354
745 

f) Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu 

– 172 423 776 466 18 208 7 567 974 664 

g) Amortyzacja za okres planowa – 10 544 29 489 1 022 1 448 42 503 
h) Zmniejszenie amortyzacji z tytułu: – 55 9 537 1 029 117 10 738 
 - sprzedaż –  8 752 970 – 9 722 
 - likwidacja – 55 785 26 117 983 
 - nieodpłatne przekazanie – – – 33 – 33 

i) Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu 

– 182 912 796 418 18 201 8 898 1 006
429 

j) Wartość netto środków trwałych na koniec
okresu 

– 187 419 156 210 2 017 2 670 348 316 

3.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) własne 350 246 347 536 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 650 780 
 - leasing finansowy 650 780 
Środki trwałe bilansowe, razem 350 896 348 316 

3.4. Środki trwałe pozabilansowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 7 110 6 682 
 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 7 110 6 682 
 - leasing operacyjny – – 
Środki trwałe pozabilansowe, razem 7 110 6 682 

NOTA 4 – DO POZYCJI I.4.AKTYWÓW
4.1. Finansowy majątek trwały

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Akcje i udziały własne – – 
b) Akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności: – – 
 - w jednostkach zależnych – – 
 - w jednostkach stowarzyszonych – – 
c) Pozostałe akcje i udziały, w tym: 4 888 8 257 
 - w jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją – 4 744 
 - w jednostkach stowarzyszonych nie objętych konsolidacją 488 488 
d) Udzielone pożyczki długoterminowe, w tym: – – 
 - jednostkom zależnym, nie objętym konsolidacją – – 
 - jednostkom stowarzyszonym – – 
e) Pozostałe papiery wartościowe, w tym: – – 
 - jednostek zależnych nie objętych konsolidacją – – 
 - jednostek stowarzyszonych – – 



f) Inne prawa majątkowe (według rodzaju) – – 
g) Pozostałe składniki finansowego majątku trwałego – – 
Finansowy majątek trwały, razem 4 888 8 257 

4.2.1. Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 1.01.1999 do 31.12.1999

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Akcje i udziały Pożyczki
długoterminowe 

Pozostałe papiery
wartościowe 

Razem 

a) Stan na początek okresu 8 257 – – 8 257 
b) Zwiększenia (z tytułu): 1 075 – – 1 075 
 - objęcie udziałów 1 075 – – 1 075 
c) Zmniejszenia (z tytułu): 4 444 – – 4 444 
 - korekta z konsolidacji 4 444 – – 4 444 
 - w jednostce zależnej 4 444 – – 4 444 
d) Stan na koniec okresu 4 888 – – 4 888 
Finansowy majątek trwały, razem 4 888 – – 4 888 

4.2.2. Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 1.01.1998 do 31.12.1998

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Akcje i udziały Pożyczki
długoterminowe 

Pozostałe papiery
wartościowe 

Razem 

a) Stan na początek okresu 6 557 – – 6 557 
b) Zwiększenia (z tytułu): 1 700 – – 1 700 
 - objęcie udziałów 1 700 – – 1 700 
 - w jednostkach zależnych – – – – 
 - w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
c) Zmniejszenia (z tytułu): – – – – 
 - spłata pożyczki – – – – 
d) Stan na koniec okresu 8 257 – – 8 257 
Finansowy majątek trwały, razem 8 257 – – 8 257 

4.3.1. Akcje i udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych na 31 grudnia 1999 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
ZEC Service Sp.

z o.o.
ZEC Trans Sp. z

o.o.

ZEC
Elektroservice Sp.

z o.o.

ZEC Hurt Sp. z
o.o.

Elektrownia
Szczytowo-Pompowa

Młoty
Razem 

b) Siedziba Wrocław, ul.
Łowiecka 24 

Wrocław, ul.
Łowiecka 24 

Wrocław, ul.
Łowiecka 24 

Wrocław, pl.
Staszica 30 

Młoty k/Bystrzycy
Kłodzkiej  

 

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela nr 4.3.3.  

d) Charakter powiązania kapitałowego Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka stowarzyszona  

e) Zastosowana metoda konsolidacji wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie  

f) Data objęcia kontroli/data od której
wywierany jest znaczny wpływ 

28.05.92 21.05.92 30.12.93 15.11.93 4.09.91  

g) Wartość udziałów według ceny
nabycia 

   122     25    147    159     35    488 

h) Odpisy aktualizujące wartość
(razem) 

     –      –      –      –      –      – 

i) Wartość bilansowa udziałów    122     25    147    159     35    488 

j) Procent posiadanego kapitału
zakładowego 

   47,5     49     49     49     25 x 

k) Udział w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu w % 

   47,5     49     49     49     25 x 

l) Inne podstawy dominacji      –      –      –      –      –      – 
m) Kapitał własny jednostki, w tym:  4 664    651  1 838  1 393    220  8 766 
 - kapitał zakładowy    258     50    300    325    140  1 073 

 - należne wpłaty na poczet kapitału
(wielkość ujemna) 

     –      –      –      –      –      – 

 - kapitał zapasowy    102    539  1 185    425     73  2 324 
 - pozostały kapitał własny, w tym:  4 304     62    353    643      7  5 369 

 · niepodzielony zysk (niepokryta
strata) z lat ubiegłych 

     –      –      –      –      3      3 

 · zysk (strata) netto  1 097     62    353    643      4  2 159 
n) Zobowiązania jednostki, w tym:  4 189  1 245  5 507  5 429      – 16 370 
 - zobowiązania długoterminowe    183    626    955    575      –  2 339 
o) Należności jednostki, w tym:  5 287    432  4 476  2 452     10 12 657 
 - należności długoterminowe     17      –      –      –      –     17 
p) Aktywa jednostki, razem  9 166  1 896  7 688  6 846    220 25 816 



r) Przychody ze sprzedaży 24 863  5 124 13 571 21 486      – 65 044 

s) Nieopłacona przez Spółkę wartość
akcji/udziałów w jednostce 

     –      –      –      –      –      – 

t) Otrzymane lub należne dywidendy
od jednostki za ostatni rok obrotowy 

    98      –     66     40      –    204 

4.3.2. Akcje i udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych na 31 grudnia 1998 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
ZEC Service

Sp. z o.o. 
ZEC Trans Sp.

z o.o. 

ZEC
Elektroservice

Sp. z o.o. 

ZEC Hurt Sp. z
o.o. 

PPO Siechnice
Sp. z o.o. 

Elektrownia
Szczytowo-

Pompowa Młoty
Razem 

b) Siedziba Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, ul.
Łowiecka 24

Wrocław, pl.
Staszica 30

Siechnice, ul.
Opolska 30

Młoty k/Bystrzycy
Kłodzkiej

 

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela nr 4.3.3.  

d) Charakter powiązania
kapitałowego 

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka
stowarzyszona

Spółka zależna Spółka
stowarzyszona

 

e) Zastosowana metoda
konsolidacji 

wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie wyłączenie  

f) 
Data objęcia kontroli/data od
której wywierany jest
znaczny wpływ 

28.05.92 21.05.92 30.12.93 15.11.93 1.04.94 4.09.91  

g) Wartość udziałów według
ceny nabycia 

   122     25    147    159  4 744     35  5 232 

h) Odpisy aktualizujące
wartość (razem) 

     –      –      –      –      –      –      – 

i) Wartość bilansowa udziałów    122     25    147    159  4 744     35  5 232 

j) Procent posiadanego kapitału
zakładowego 

  47,5     49     49     49     51     25  

k) 
Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu % 

  47,5     49     49     49     51     25  

l) Inne podstawy dominacji      –      –      –      –      –      –  

m) Kapitał własny jednostki, w
tym: 

 3 774    589  1 671    839 20 792    219 27 884 

 - kapitał zakładowy    258     50    300    325 18 680    140 19 753 

 - należne wpłaty na poczet
kapitału (wielkość ujemna) 

     –      –      –      –      –      –      – 

 - kapitał zapasowy    102    510    943    400  1 162     73  3 190 

 - pozostały kapitał własny,
w tym: 

 3 414     29    428    114    950     2  4 937 

 
  – niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych 

     –      –      –      –      –      –      – 

   – zysk (strata) netto    526     29    428    114    950      2  2 049 

n) Zobowiązania jednostki, w
tym: 

 3 343  1 003  3 204  5 701  7 723      – 20 974 

 – zobowiązania
długoterminowe 

     –    476    123  1 673  3 500      –  5 772 

o) Należności jednostki, w tym:  5 674    231  2 796  2 987  2 260     10 13 958 
 – należności długoterminowe      –      –      –      –      –      –      – 
p) Aktywa jednostki, razem  7 169  1 596  5 085  6 550 28 603    219 49 222 

r) Przychody ze sprzedaży 20 537 3 740 12 586 34 908 28 728      – 100
499 

s) 
Nieopłacona przez Spółkę
wartość akcji/udziałów w
jednostce 

     –      –      –      –      –      –      – 

t) 
Otrzymane lub należne
dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy 

    98      –     66     40    242      –    446 

4.3.3. Załącznik do tabel 4.3.1. i 4.3.2. pkt. c

Jednostka  Przedmiot przedsiębiorstwa  ZEC Service Sp. z o.o.  Remont i montaż urządzeń energetycznych i przemysłowych; produkcja i handel w zakresie
wyrobów przemysłowych; inwestycje; usługi elektryczne, termoizolacyjne, budowlano-montażowe oraz konstrukcyjno-technologiczne; prowadzenie badań i
pomiarów urządzeń oraz instalacji energetycznych.  ZEC Trans Sp. z o.o.  Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych; prowadzenie działalności handlowej,
produkcji własnej i obcej; produkcja elementów dla potrzeb prowadzonej działalności usługowej i remontowej; usługi naprawcze i diagnostyki mechaniki
pojazdowej; nauka prowadzenia pojazdów mechanicznych.  ZEC Elektroservice Sp. z o.o.  Usługi eksploatacyjne i serwisowe; wykonawstwo inwestycyjne;
projektowanie urządzeń elektroenergetycznych; projektowanie, produkcja i eksport artykułów budowlanych z wykorzystaniem odpadów energetycznych;
handel artykułami przemysłowymi; proekologiczna produkcja energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.  ZEC Hurt
Sp. z o.o.   Sprzedaż wszelkich materiałów części zamiennych do maszyn i urządzeń technicznych oraz gotowych dóbr inwestycyjnych.  Elektrownia
Szczytowo-Pompowa Młoty   Prowadzenie działalności dotyczącej przygotowania, budowy i eksploatacji ESP MŁOTY, a w szczególności przeanalizowanie



technicznych, finansowych i ekonomicznych możliwości budowy ESP MŁOTY, zaś w przypadku, kiedy wyniki tej analizy będą pozytywne, sfinansowanie i
zbudowanie elektrowni oraz oddanie jej w pełni wyposażonej i z pełnym personelem do dyspozycji jej użytkownika za opłatą obliczoną w oparciu o zasady
gospodarki rynkowej. 

Akcje ESP Młoty SA stanowią zabezpieczenie pożyczki udzielonej Emitentowi przez PSE SA, omówionej szczegółowo w nocie 20.4.
4.4.1. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 1999 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki 
Bank Inicjatyw

Społeczno-
Ekonomicznych S.A.

Energo–Asekuracja
S.A. 

Polski Fundusz
Kapitałowy S.A. 

Dolnośląskie Centrum
Handlu

Rolno–Spożywczego
S.A.  

MPEC
Wrocław

S.A. 

VKN
POLSKA
Sp. z o.o. 

Razem 

b) Siedziba Warszawa, ul.
Dubois 5a

Radom, Plac
Jagielloński 15

Poznań, ul.
Krzywoustego 7

Wrocław, ul. Karmelkowa

Wrocław,
ul.

Walońska 3-
5

Wrocław,
ul.

Łowiecka 24
– 

c) Przedmiot
przedsiębiorstwa 

Patrz tabela 4.4.3.  

d) Wartość bilansowa
udziałów 

750 200 2 650 300 500 15 4 415 

e) Procent posiadanego
kapitału zakładowego 

0,52 2,00 10,00 0,53 0,38 9,5  

f) 
Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu % 

0,52 1,75 9,96 1,06 0,38 19  

g) 

Nieopłacona przez
Spółkę wartość
akcji/udziałów w
jednostce 

– – – – – – – 

h) 
Otrzymane lub należne
dywidendy od jednostki
za ostatni rok obrotowy 

– – – – – – – 

4.4.2. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 1998 r.

w tys. złotych

a) Nazwa jednostki BISE SA Energo-Asekuracja
SA 

Polski Fundusz
Kapitałowy SA 

Razem 

b) Siedziba Radom, ul. Żeromskiego
75 

Radom, Plac Jagielloński
15 

Poznań ul. Krzywoustego 7  

c) Przedmiot przedsiębiorstwa Patrz tabela 4.4.3.  
d) Wartość bilansowa udziałów 750 200 2 075 3 025  
e) Procent posiadanego kapitału zakładowego     
f) Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu % 1,31 1,75 10  

g) Nieopłacona przez Spółkę wartość akcji/udziałów w
jednostce 

    

h) Otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni
rok obrotowy 

    

4.4.3. Załącznik do tabel 4.4.1. i 4.4.2. pkt. c

Jednostka  Przedmiot przedsiębiorstwa  Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.  Czynności bankowe; obrót publiczny papierami wartościowymi;
usługi finansowe nie należące do czynności bankowych.  Energo-Asekuracja S.A.  Ubezpieczenia i asekuracja w zakresie: wypadki, choroby, AC pojazdów,
szkody, odpowiedzialność cywilna.  Polski Fundusz Kapitałowy S.A.  Doradztwo i zarządzanie w zakresie finansów, rynku, produkcji przedsiębiorstw,
marketing, szkolenia.  MPEC Wrocław S.A.  Wytwórczość, handel oraz świadczenia usług w zakresie przesyłu, dystrybucji, wytwarzania ciepła oraz obrót
ciepłem.  VKN POLSKA Sp. z o.o.  Działalność wytwórcza, usługowa, budowlana, handlowa, w szczególności: handel produktami spalania węgla i innymi
produktami po procesach technologicznych.  Dolnośląskie Centrum Handlu Rolno-Spożywczego S.A.  Hurtowy obrót artykułami rolno-spożywczymi. 

4.5. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej – – 
b) w walutach obcych – – 
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem – – 

4.6. Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 4 888 8 257 
b) w walutach obcych – – 
Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe, razem 4 888 8 257 



4.7. Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (według zbywalności)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) – – 
 a) akcje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 

B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym
(wartość bilansowa) 

– – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym
obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 

– – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) –  –
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 4 888 8 257 
 a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 4 888 8 257 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia 4 888 8 257 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – 
   – korekty aktualizujące wartość (saldo) – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
Wartość według cen nabycia, razem 4 888 8 257 
Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem – – 
Wartość bilansowa, razem 4 888 8 257 

4.8. Inne składniki finansowego majątku trwałego (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej – – 
b) w walutach obcych – – 
Inne składniki finansowego majątku trwałego, razem – – 

NOTA 5 – DO POZYCJI I.5. AKTYWÓW
5.1. Należności długoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: 123 285 
 – od jednostek zależnych – – 



 – od jednostek stowarzyszonych 95 285 
 – od jednostki dominującej – – 
b) Pozostałe należności długoterminowe: – – 
 – od jednostek zależnych – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – 
 – od jednostki dominującej – – 
Należności długoterminowe netto 123 285 
i) Rezerwy na należności (wielkość dodatnia) 2 5 
Należności długoterminowe brutto 125 290 

5.2. Zmiana stanu należności długoterminowych

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Stan na początek okresu 290 17 
b) Zwiększenia, z tytułu sprzedaży środków trwałych – 285 
c) Zmniejszenie, z tytułu spłaty 165 12 
Stan należności długoterminowych na koniec okresu 125 290 

5.3. Zmiana stanu rezerw na należności długoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Stan na początek okresu 5 – 
b) Zwiększenia, z tytułu: – 5 
 – utworzenie rezerw na należności wątpliwe – 5 
c) Wykorzystanie, z tytułu: – – 
 – odpisanie należności – – 
d) Rozwiązanie, z tytułu: – – 
e) Zmiana kwalifikacji rezerwy na dotyczącą należności krótkoterminowych 3 – 
Stan rezerw na należności długoterminowe na koniec okresu 2 5 

5.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 125 290 
b) w walutach obcych – – 
Należności długoterminowe, razem 125 290 

NOTA 6 – DO POZYCJI II.1. AKTYWÓW
6.1. Zapasy

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Materiały 85 220 79 872 
b) Półprodukty i produkty w toku – – 
c) Produkty gotowe 29 – 
d) Towary 57 – 
e) Zaliczki na poczet dostaw 77 – 
Zapasy, razem 85 383 79 872 

NOTA 7 – DO POZYCJI II.2. i I.5. AKTYWÓW
7.1. Należności krótkoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: 35 806 39 510 
 – od jednostek zależnych – – 
 – od jednostek stowarzyszonych 461 2 826 
 – od jednostki dominującej – – 
b) Pozostałe należności od jednostek zależnych – – 
c) Pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych – – 
d) Pozostałe należności od jednostki dominującej – – 
e) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3 992 – 
f) Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach – – 



g) Pozostałe należności 3 668 4 620 
h) Należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą 159 – 
Należności krótkoterminowe netto 43 625 44 130 
i) Rezerwy na należności (wielkość dodatnia) 406 240 
j) Przychody przyszłych okresów pomniejszające należności 25 25 
Należności krótkoterminowe brutto 44 056 44 395 

7.2. Zmiana stanu rezerw na należności krótkoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Stan na początek okresu 240 390 
 Korekta z konsolidacji 169 – 
b) Zwiększenia, z tytułu: 138 11 
 – utworzenie rezerw na należności wątpliwe 135 11 
 – zmiana kwalifikacji rezerwy z dotyczącej należności długoterminowych 3 – 
c) Wykorzystanie, z tytułu: 72 8 
 – odpisanie należności 72 8 
d) Rozwiązanie, z tytułu: 69 153 
 – spłata należności 69 153 
Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu 406 240 

7.3. Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 44 027 44 385 
b) w walutach obcych 29 10 
b.1) w tys. DEM 14 5 
b.2) DEM w przeliczeniu na tys. zł 29 10 
Należności krótkoterminowe, razem 44 056 44 395 

7.4. Należności z tytułu dostaw, robót i usług brutto o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

w tys. złotych
Wyszczególnienie 1999 1998 

a) do 1 miesiąca 34 653 36 634 
b) powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 258 96 
c) powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 112 142 
d) powyżej 6 m-cy do 1 roku 147 282 
e) powyżej 1 roku 533 421 
f) należności przeterminowane 659 2 200 
Razem 36 362 39 775 
Rezerwa na należności z tytułu dostaw, robót i usług (wielkość ujemna) (433} (265) 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług razem (netto) 35 929 39 510 

Normalny tok spłacania należności z tytułu dostaw i usług przyjęty przez Spółkę wynosi 14 dni.
7.5. Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane (brutto) z podziałem na należności niespłacone w okresie

w tys. złotych
Wyszczególnienie 1999 1998 

a) do 1 miesiąca 90 979 
b) powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 9 247 
c) powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 310 238 
d) powyżej 6 m-cy do 1 roku 4 1 
e) powyżej 1 roku 246 735 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane razem (brutto) 659 2 200 
f) rezerwa na należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) (250) (265) 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane razem (netto) 409 1 935 

Należności sporne w odniesieniu do łącznej wartości należności

w tys. złotych
 1999 1998 

Należności sporne brutto, w tym: 336 – 
– nieobjęte rezerwami 159 – 
– niewykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej – – 

Należności przeterminowane w odniesieniu do łącznej wartości należności

w tys. złotych



 1999 1998 
Należności przeterminowane brutto, w tym: 1 084 2 200 
– nieobjęte rezerwami 831 1 935 
– niewykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej – – 

NOTA 8 – DO POZYCJI II.3. AKTYWÓW
8.1. Akcje (udziały) własne do zbycia w latach 1999, 1998 nie wystąpiły.
8.2. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek zależnych w latach 1999, 1998 nie wystąpiły.

NOTA 9 – DO POZYCJI II.4. AKTYWÓW
9.1. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Udziały i akcje, w tym: – – 
 – w jednostkach zależnych – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – 
 – w jednostce dominującej – – 
b) Pozostałe papiery wartościowe, w tym: 32 500 
 – jednostek zależnych – – 
 – jednostek stowarzyszonych – – 
 – jednostki dominującej – – 
c) Inne prawa majątkowe – – 
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem 32 500 

9.2. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 32 500 
b) w walutach obcych – – 
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem 32 500 

9.3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe (według zbywalności)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) – – 
 a) akcje (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): 6 – 
   – wartość rynkowa 6 – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 

B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym
(wartość bilansowa) 

– – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) inne (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym
obrocie pozagiełdowym 

– – 

 a) akcje (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – – 
   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 c) bony skarbowe (wartość bilansowa): – – 



   – wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
D. Z ograniczoną zbywalnością 26 500 
 a) akcje i udziały (wartość bilansowa): – – 
   – oszacowana wartość rynkowa – – 
   – wartość według cen nabycia – – 
 b) obligacje (wartość bilansowa): – 500 
   – oszacowana wartość rynkowa – 500 
   – wartość według cen nabycia – 500 
 c) inne (wartość bilansowa): 26 – 
   – oszacowana wartość rynkowa 26 – 
   – wartość według cen nabycia 26 – 
Wartość według cen nabycia, razem 32 – 
Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem – – 
Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem 32 – 
Wartość bilansowa, razem 32 500 

NOTA 10 – DO POZYCJI II.5. AKTYWÓW
10.1. Środki pieniężne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Środki pieniężne w kasie 78 18 
b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 490 3 688 
c) Inne środki pieniężne 69 – 
Środki pieniężne, razem 1 637 3 706 

10.2. Środki pieniężne (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 1 412 3 706 
b) w walutach obcych po przeliczeniu na złote 225 – 
b1) w tys. DEM 106 – 
b2) w przeliczeniu na tys. zł 225 – 
Środki pieniężne, razem 1 637 3 706 

NOTA 11 – DO POZYCJI III. AKTYWÓW
11.1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu – – 
b) Zwiększenia – – 
c) Zmniejszenia – – 
Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu – – 

11.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 992 4 520 
 – rozliczana w czasie amortyzacja dotycząca ulgi inwestycyjnej 3 512 4 474 
 – pozostałe rozliczenie kosztów 480 46 
b) Inne rozliczenia międzyokresowe 1 101 291 
Rozliczenia międzyokresowe, razem 5 093 4 811 

NOTA 12 – DO POZYCJI I.1. PASYWÓW
12.1. Kapitał akcyjny według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku

wartość nominalna jednej akcji w złotych 5 
seria / emisja A 
rodzaj akcji Zwykłe 
rodzaj uprzywilejowania akcji – 
liczba akcji 10 900 000 
wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w tys. złotych 54 500 
sposób pokrycia kapitału przekształcenie przedsiębiorstwa w Spółkę 



data rejestracji 8.10.1991 
prawo do dywidendy (od daty) 8.10.1991 
liczba akcji, razem 10 900 000 
Kapitał akcyjny, razem w tys. złotych 54 500 

Do dnia 13 września 1999 roku kapitał akcyjny Spółki dzielił się na 340 625 akcji imiennych o wartości nominalnej 160 zł każda. W dniu 13 września 1999 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1, w sprawie podziału akcji i zmiany § 7 Statutu Spółki. Treścią tej uchwały
dokonano podziału akcji Spółki w stosunku 1:32, w wyniku czego wartość nominalna akcji w miejsce dotychczasowych 160 zł, została ustalona na poziomie 5
zł, czego konsekwencją stało się zwiększenie liczby akcji z dotychczasowych 340 625 do 10 900 000 sztuk. Ponadto wszystkie akcje Spółki stały się akcjami na
okaziciela.
Związane z Akcjami Serii A prawo poboru Akcji Serii B zostało wyłączone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

NOTA 13 – DO POZYCJI I.3. PASYWÓW
13.1. Kapitał zapasowy

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej – – 
utworzony ustawowo 18 167 18 167 
utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 17 491 74 570 
z dopłat akcjonariuszy / wspólników – – 
inny  4 350 – 
Kapitał zapasowy, razem 40 008 92 737 

NOTA 14 – DO POZYCJI I.5. PASYWÓW
14.1. Pozostałe kapitały rezerwowe

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: 10 064 5 471 
  z przeznaczeniem na restrukturyzację 3 200 3 200 
  z przeznaczeniem na inwestycję 6 864 2 271 
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 10 064 5 471 

NOTA 15 – DO POZYCJI I.8. PASYWÓW
15.1. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Niepodzielony zysk wartość dodatnia – – 
b) Niepokryta strata (wartość ujemna) (520) (68 776) 
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (520) (68 776) 

NOTA 16 – DO POZYCJI II. PASYWÓW
16.1. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Rezerwa kapitałowa z konsolidacji – jednostki zależne 200 – 
b) Rezerwa kapitałowa z konsolidacji – jednostki stowarzyszone – – 
Rezerwa kapitałowa z konsolidacji, razem 200 – 

16.2. Zmiana stanu rezerwy kapitałowej z konsolidacji – jednostki zależne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Wartość brutto na początek okresu – – 
b) Zwiększenia (na dzień objęcia kontroli nad jednostką zależną) 6 546 – 
c) Zmniejszenia (z tytułu zmian w kapitałach własnych jednostki zależnej) 1 764 – 
d) Wartość brutto na koniec okresu 4 782 – 
e) Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okresy poprzednie 3 273 – 
f) Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okres bieżący 1 309 – 
g) Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na koniec okresu 4 582 – 
h) Wartość netto na koniec okresu 200 – 

16.3. Zmiana stanu rezerwy kapitałowej z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

w tys. złotych



Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Wartość brutto na początek okresu – – 
b) Zwiększenia – – 
c) Zmniejszenia – – 
d) Wartość brutto na koniec okresu – – 
e) Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na początek okresu – – 
f) Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okres – – 
g) Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na koniec okresu – – 
h) Wartość netto na koniec okresu – – 

NOTA 17 – DO POZYCJI III. PASYWÓW
17.1. Zmiana stanu kapitału własnego akcjonariuszy mniejszościowych

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Stan na początek okresu – – 
b) Zwiększenia 10 121 – 
c) Zmniejszenia – – 
d) Stan na koniec okresu 10 121 – 

NOTA 18 – DO POZYCJI IV.1. PASYWÓW
18.1. Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu 1 521 2 183 
a) Zwiększenia, z tytułu: 1 – 
 – utworzenie rezerwy 1 – 
b) Zmniejszenia, z tytułu: 467 662 
 – wykorzystanie rezerwy – 354 
 – rozwiązanie rezerwy 467 308 
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu 1 055 1 521 

NOTA 19 – DO POZYCJI IV. 2. PASYWÓW
19.1. Pozostałe rezerwy

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
 Rezerwa na poręczony kredyt 1 700 – 
 Stan pozostałych rezerw na koniec okresu 1 700 – 

19.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw (z wyłączeniem rezerw na należności)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) stan pozostałych rezerw na początek okresu – – 
b) zwiększenia z tytułu 1 700 – 
 – utworzenie rezerwy na zobowiązania warunkowe 1 700 – 
c) wykorzystanie z tytułu: – – 
d) rozwiązywanie rezerwy na zobowiązania warunkowe – – 
e) stan pozostałych rezerw na koniec okresu 1 700 – 

NOTA 20 – DO POZYCJI V.1. PASYWÓW
20.1. Zobowiązania długoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12. 1999 31.12. 1998 
a) Długoterminowe kredyty bankowe, w tym: 1 000 – 
 – od jednostki dominującej – – 
b) Długoterminowe pożyczki, w tym: 3 380 4 194 
 – od jednostek zależnych – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – 
 – od jednostki dominującej – – 
c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych – – 
d) Zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych – – 



e) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 2 373 666 
f) Pozostałe zobowiązania długoterminowe – – 
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 753 4 860 

20.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie  
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Powyżej 1 roku do 3 lat 6 012 1 000 
b) Powyżej 3 do 5 lat – – 
c) Powyżej 5 lat 741 3 860 
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 753 4 860 

20.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 6 753 4 860 
b) w walutach obcych – – 
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 753 4 860 

20.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek na 31 grudnia 1999

w tys. złotych

Lp. Nazwa (firma)
podmiotu 

Siedziba  

Kwota
kredytu/pożyczki
według umowy 

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty 
Warunki

oprocentowania 
Termin spłaty Zabezpieczenie 

tys. waluta tys. waluta 

1. 
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
SA  

Warszawa
ul. Mysia 2 1 000 PLN 3 380 PLN 

wg. stopy NBP dla
kredytu
refinansowego 

Bezterminowo do
zakończenia
inwestycji 

Akcje firmy ESP
Młoty 

2. WBK SA Wrocław 2 000 PLN 1 000 PLN połowa 1,3 stopy
redyskonta weksli 

19.11.2001 

weksel in blanco
ustanowienie
hipoteki na
nieruchomości 

NOTA 21 – DO POZYCJI V.2. PASYWÓW
21.1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Kredyty bankowe, w tym: 10 700 30 131 
 – od jednostki dominującej – – 
b) Pożyczki, w tym: 1 000 – 
 – od jednostek zależnych – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – 
 – od jednostki dominującej – – 
c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych – – 
d) Zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych – – 
e) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 27 475 30 386 
 – wobec jednostek zależnych – – 
 – wobec jednostek stowarzyszonych – 4 060 
 – wobec jednostki dominującej – – 
f) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw – – 
g) Zobowiązania wekslowe 26 830 – 
h) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 7 937 9 521 
i) Zobowiązania z tytułu dywidend – – 
j) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 359 144 
k) Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty, w tym: – 1 235 
 – z tytułu kredytów bankowych i pożyczek – 800 
 – z tytułu umowy leasingowej – 435 
l) Fundusze specjalne 3 411 3 428 
m) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3 863 6 334 

 – zobowiązanie statystyczne z tytułu naliczonej w 1995 roku ulgi inwestycyjnej równe czynnym
rozliczeniom międzyokresowym kosztów 

3 512 4 474 

 – rozliczenia z pracownikami 47 39 
 – działalność finansowo wyodrębniona 64 6 
 – otrzymane wadia 35 45 



 – VAT należny, do rozliczenia w styczniu roku następnego – 1 686 
 – dywidenda dla akcjonariuszy zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia – – 
 – inne 205 84 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 81 575 81 179 

21.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie według walut 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) w walucie polskiej 80 798 81 179 
b) w walutach obcych po przeliczeniu na złote 777 – 
b.1) w tys. DEM 236 – 
 – po przeliczeniu na złote 504 – 
b.2) w pozostałych walutach po przeliczeniu na złote 273 – 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 81 575 81 179 

21.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek na 31 grudnia 1999.

w tys. złotych

Lp. Nazwa
(firma)podmiotu 

Siedziba  

Kwota
kredytu/pożyczki
według umowy 

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty 
Warunki

oprocentowania 
Termin
spłaty 

Zabezpieczenie 

tys. waluta tys. waluta 

1. 
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej 

Wrocław, ul.
Trauguta 1-7 

3 000 PLN 1 000 PLN wg stałej stopy
16% 

16.11.2000 

Gwarancja Bankowa nr 89
z dnia 16 maja 1995 roku
udzielona przez WBK SA
IV O/Wrocław 

2. WBK S.A. O/Wrocław 
Wrocław Pl.
Kościuszki 10 700 PLN 10 700 PLN 

WIBOR +0,5%
marży 30.04.2000 

Weksel in blanco Cesja
praw do rachunku
bieżącego w WBK SA 

21.4. Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 357 3 332 
2. Fundusz Nagród 54 96 
Fundusze specjalne, razem 3 411 3 428 

NOTA 22 – DO POZYCJI VI. PASYWÓW
22.1. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.1999 31.12.1998 
a) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 899 3 490 
 – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 899 3 490 
b) Przychody przyszłych okresów, w tym: 22 1 
 – niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 22 1 
 – inne – – 
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem 2 921 3 491 

8.11.6. Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat

NOTA 23 – DO POZYCJI I.1.
23.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
energia cieplna 186 162 189 882 
energia elektryczna 152 805 141 508 
sprzedaż warzyw szklarniowych 23 255 – 
sprzedaż kwiatów szklarniowych 10 645 – 
sprzedaż usług 624 – 
pozostała sprzedaż 2 509 2 040 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 376 000 333 430 

23.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

w tys. złotych



Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
kraj 375 940 333 430 
eksport 60 – 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 376 000 333 430 

NOTA 24 – DO POZYCJI I.2.
24.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
materiały 1 755 – 
towary 136 662 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 891 662 

24.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
kraj 1 881 535 
eksport 10 127 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 891 662 

NOTA 25 – DO POZYCJI II.1., POZ. IV. i POZ. V.
25.1. Koszty według rodzaju

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Zużycie materiałów i energii 162 160 141 421 
b) Usługi obce 69 653 63 617 
c) Podatki i opłaty 4 034 3 003 
d) Wynagrodzenia 47 542 28 609 
e) Świadczenia na rzecz pracowników 17 233 19 219 
f) Amortyzacja 44 722 42 567 
g) Pozostałe 14 051 10 553 
Koszty według rodzaju, razem 359 395 308 989 
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych 415 449 
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (265) (115) 
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (2 485) – 
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (6 901) (7 626) 
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 350 159 301 697 

NOTA 26 – DO POZYCJI VII.
26.1. Pozostałe przychody operacyjne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 719 715 
b) Dotacje – – 
c) Rozwiązane rezerwy, z tytułu: 64 151 
 - rezerwy na poręczony kredyt 64 151 
e) Pozostałe, w tym: 957 148 
 - likwidacja środków trwałych 15 1 
 - sprzedaż złomu, pyłu i żużlu 312 – 
 - przeniesienie praw autorskich 200 – 
 - otrzymane darowizny – 76 
 - dzierżawa obiektu 264 – 
 - ujawnienie środka trwałego 80 – 
 - inne 86 71 
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 740 1 014 

NOTA 27 – DO POZYCJI VIII.
27.1. Pozostałe koszty operacyjne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 



a) Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 237 411 
b) Korekty wartości zapasów – – 
c) Nieplanowe odpisy amortyzacyjne – – 
d) Utworzone rezerwy, z tytułu: 1 829 7 
 – rezerwy na należności 129 7 
 – rezerwa na zobowiązania warunkowe 1 700 – 
e) Pozostałe, w tym: 1 330 551 
 – darowizny i nieodpłatne przekazanie składników majątku trwałego 409 177 
 – likwidacja środków trwałych 208 139 
 – koszty postępowania spornego 18 13 
 – koszt własny sprzedanego złomu, pyłu i żużla 353 – 
 – koszt własny wydzierżawionych obiektów 210 – 
 – składowanie materiałów 75 – 
 – inne 57 222 
Pozostałe koszty operacyjne, razem 3 396 969 

NOTA 28 – DO POZYCJI X.
28.1. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach, w tym: 204 276 
a) od jednostek zależnych – – 
b) od jednostek stowarzyszonych 204 276 
c) od jednostki dominującej – – 
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 204 276 

NOTA 29 – DO POZYCJI XI.
Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego nie występują.

NOTA 30 – DO POZYCJI XII.
30.1. Pozostałe przychody finansowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: 29 173 
 – od jednostek zależnych – – 
 – od jednostek stowarzyszonych 25 173 
 – od jednostki dominującej – – 
b) Pozostałe odsetki, w tym: 2 003 1 490 
 – od jednostek zależnych – – 
 – od jednostek stowarzyszonych – – 
 – od jednostki dominującej – – 
c) Zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 180 – 
d) Odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych – – 
e) Dodatnie różnice kursowe 12 14 
f) Rozwiązane rezerwy z tytułu: 29 – 
 – podatku dochodowego – – 
 – spłaty należności 29 – 
g) Pozostałe, w tym: 155 3 
 – prowizja dotycząca operacji finansowych 151 3 
 – skonta 4 – 
Pozostałe przychody finansowe, razem 2 408 1 680 

NOTA 31 – DO POZYCJI XIII.
31.1. Koszty finansowe

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 838 2 744 
 – dla jednostek zależnych – – 
 – dla jednostek stowarzyszonych – 558 
 – dla jednostki dominującej – – 
b) Pozostałe odsetki, w tym: 795 576 
 – dla jednostek zależnych – – 
 – dla jednostek stowarzyszonych – – 



 – dla jednostki dominującej – – 
c) Strata ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych – – 
d) Odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych – – 
e) Ujemne różnice kursowe, w tym: 1 396 1 919 
 – zrealizowane 1 396 13 
 – nie zrealizowane – 1 906 
f) Utworzone rezerwy – 4 
 – należności wątpliwe – 4 
g) Pozostałe koszty finansowe, w tym: 358 142 
 – oprocentowanie kredytu leasingowego 358 142 
 – inne – – 
Koszty finansowe, razem 3 387 5 385 

NOTA 32 – DO POZYCJI XV.1.
32.1. Zyski nadzwyczajne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Losowe 91 68 
b) Zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych – – 
c) Zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych – – 
d) Pozostałe 5 – 
Zyski nadzwyczajne, razem 96 68 

NOTA 33 – DO POZYCJI XV.2.
33.1. Straty nadzwyczajne

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
a) Losowe 220 137 
b) Straty ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych – – 
c) Straty ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych – – 
d) Pozostałe 5 – 
Straty nadzwyczajne, razem 225 137 

NOTA 34 – DO POZYCJI XIX.
34.1. Podatek dochodowy

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1999 1998 
1. Zysk (strata) brutto 14 508 20 712 

2. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym<$t$> 

1 288 (8 801) 

3. Przejściowe różnice między zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (5 795) 983 
4. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (102) – 
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 9 899 12 894 
6. Podatek dochodowy według stawki 36%, 34%, 30% 3 366 4 642 
7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku – – 
8. Podatek dochodowy należny 3 366 4 642 
9. Rezerwa na podatek dochodowy – – 
 – stan na początek okresu 1 521 2 183 
 – zwiększenie 1 – 
 – zmniejszenie 468 662 
 – stan na koniec okresu 1 054 1 521 
10. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – 
 – stan na początek okresu – – 
 – zwiększenie – – 
 – zmniejszenie – – 
 – stan na koniec okresu – – 
 – podatek dochodowy za lata ubiegłe 24 – 
11. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat 2 923 3 980 

Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Z tego powodu podstawa opodatkowania i podatek dochodowy współmierny do zysku wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
stanowi sumę wynikającą ze sprawozdań jednostkowych.
34.2. Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania



(w tys. złotych)
  1999 1998 

– odpisanie przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (327) (354) 
– zmiana rezerwy na podatek odroczony z tytułu zmiany stawek podatkowych (141) (308) 
– utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 – 

34.3. Wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu<$t$>

(w tys. złotych)
Wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu, w

tym: 
1999 1998  

– z tytułu wykorzystania ulgi inwestycyjnej w latach 1995 1 053 1 521 
– inne 1 – 
– wg stawki podatku % 30 34 

34.4. W prezentowanych okresach wystąpiło:

  1999  1998   –  przekazanie darowizn odliczane od dochodu  308  –  –  naliczenie podatku od wyniku na operacjach nadzwyczajnych  2  – 

Nie wystąpiły odliczenia podatku dochodowego z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej ani przyszłe należności z tytułu podatku dochodowego.
34.5. Podatek dochodowy w przekroju jednostek objętych konsolidacją

w tys. złotych
Wyszczególnienie Spółka dominująca Spółka zależna Razem 

1998 
 podatek należny 4 642 – 4 642 
 podatek odroczony (662) – (662) 
 razem 3 980 – 3 980 
1999 
 podatek należny 3 108 258 3 366 
 podatek odroczony (468) 1 (467) 
 podatek za lata ubiegłe – 24 24 
Razem 2 640 283 2 923 

NOTA 35 – DO POZYCJI XX.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku stanowią wpłaty z zysku do budżetu, do których zobowiązane są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 1995 roku o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. 154 poz. 792) – dotyczy jednostki
dominującej.

NOTA 36 – DO POZYCJI XXIII.
36.1. Zysk (strata) netto

w tys. złotych
Wyszczególnienie 1999 1998 

a) Zysk (strata) netto jednostki dominującej (po korektach konsolidacyjnych) 10 511 15 569 
b) Zysk (strata) netto jednostki zależnej (po korektach konsolidacyjnych) 173 – 
Razem zysk (strata) netto 10 684 15 569 

36.2. Zysk (stratę) netto na jedną akcję zwykłą stanowi iloraz zysku (straty) netto oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie roku obrachunkowego.
36.3. Podział zysku netto jednostki dominującej
Zysk netto za 1999 rok w kwocie 9 444 386,96 złotych został podzielony na:

   dywidendę dla akcjonariuszy 1 090 000,00
   zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 079 666,34
   pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na inwestycje 3 632 193,35
   pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na nagrody prywatyzacyjne 3 642 527,00
Zysk netto za 1998 rok w kwocie 6.112.996,02 złotych został podzielony na:
   dywidendę dla Skarbu Państwa 305 650,00 zł

   zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 215 000,00
zł

   pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na inwestycje – budowa instalacji odsiarczania spalin dla bloków ciepłowniczych oraz
modernizacji bloku BC-50

4 592 346,02
zł

36.4. Podział zysku netto jednostki zależnej
Zysk netto za 1999 rok w kwocie 338.333,87 złotych został podzielony na:

   dywidendę dla akcjonariuszy 169 166,94
   pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na inwestycje 169 166,93

8.11.7. Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych

8.11.7.1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływu środków pieniężnych
w tys. złotych

Na dzień 



Lp. Wyszczególnienie 
31.12.1999 31.12.1998 

a) Środki pieniężne w kasie 78 18 
b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 490 3 688 
c) Inne środki pieniężne 69 – 
Razem 1 637 3 706 

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i pieniądze ulokowane na rachunkach bankowych, są to środki w walucie polskiej i w walutach obcych.

8.11.7.2. Objaśnienie podziału działalności Spółki na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową,
przyjętego w rachunku przepływu środków pieniężnych
Działalność operacyjna obejmuje podstawową (główną) działalność Spółki tj. produkcyjną, handlową i usługową oraz inne niezaliczone do działalności
inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej stanowią skorygowany wynik finansowy Spółki.
Działalność inwestycyjna Spółki związana jest z nabywaniem i sprzedażą składników majątku trwałego o charakterze rzeczowym i finansowym (środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne, udziały i akcje).
Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu i obsłudze kapitałów własnych oraz obcych, w tym kredytów zarówno krótko- jak i długoterminowych.

8.11.7.3. Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji a stanami tych pozycji wykazanymi
w rachunku przepływu środków pieniężnych
Niezgodności występujące pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji a zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków
pieniężnych przedstawiono poniżej.

w tys. złotych
Zmiana stanu należności i roszczeń 1999 

Zmiana bilansowa (667) 
(Wzrost) spadek należności inwestycyjnej 162 
Korekta wynikająca z konsolidacji (5 643) 
(Wzrost) spadek należności z tytułu wpłaty z zysku – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych (ze znakiem przeciwnym) (6 148) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) 1999 
Zmiana bilansowa stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek 19 627 
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (3 794) 
Korekta wynikająca z konsolidacji (4 250) 
Spłata zobowiązań leasingowych 437 
(Wzrost) spadek z tytułu wpłaty z zysku – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych 12 020 

Zapasy 1999 
Zmiana bilansowa stanu zapasów 5 511 
Korekta wynikająca z konsolidacji (967) 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych 4 544 

Rozliczenia międzyokresowe 1999 
Zmiana bilansowa stanu rozliczeń międzyokresowych 873 
Korekta wynikająca z konsolidacji (96) 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych 777 

Przychody przyszłych okresów 1999 
Zmiana bilansowa stanu przychodów przyszłych okresów 21 
Korekta wynikająca z konsolidacji (61) 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych (40) 

Zmiana stanu długoterminowych kredytów i pożyczek 1999 
Zmiana bilansowa zobowiązań długoterminowych – 
Zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek – 
Zwiększenie zobowiązań z tytułu leasingu – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów pieniężnych – 

Pozostałe korekty działalności operacyjnej 1999 
Nadwyżka środków trwałych (80) 
Umorzenie środków trwałych sfinansowanych ulgą inwestycyjną 962 
Przyrost (spadek) opłat leasingowych 1 707 
Przyrost skapitalizowanych odsetek od pożyczki inwestycyjnej 2 380 
Odpis z zysku na ZFŚS (1 215) 
Korekta umorzenia środków trwałych sprzedanych w roku ubiegłym (3) 
Odpis z zysku na dywidende dla akcjonariuszy – 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy – 
Wypłata nagród z pozostałych funduszy rezerwowych – 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych 3 751 

Pozostałe wydatki działalności inwestycyjnej 1999 
Przyrost zaliczek inwestycyjnych (290) 
Koszty likwidacji środków trwałych (35) 
Zmiana wykazana w rachunku przepływów środków pieniężnych (325) 

Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej 1999 



Przychody z likwidacji środków trwałych 15 
Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej 1999 

Różnice kursowe od kredytów (1 308) 

8.11.7.4. Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu środków pieniężnych a stanami tych pozycji
wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych
w tys. złotych

 1999 
Bilansowa zmiana (2 069) 
Korekta wynikająca z konsolidacji (449) 
Przepływy pieniężne w rachunku przepływów (2 518) 

8.11.8. Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 1999 rok

8.11.8.1. Instrumenty finansowe, transakcje terminowe oraz inne prawa pochodne od praw majątkowych
będące przedmiotem inwestycji Spółki
Nie wystąpiły w roku obrotowym.

8.11.8.2. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia
Udzielone poręczenia i gwarancje

w tys. złotych
Na rzecz jednostek Wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją Wchodzących w skład Grupy nie objętych konsolidacją Pozostałych Razem 
Zależnych – – – – 
Stowarzyszonych – 2 680 – 2 680 
Pozostałych – – 36 550 – 
Razem – 2 680 36 550 39 230 

Pozostałe zobowiązania warunkowe: 4 750 tys. PLN.

8.11.8.3. Zobowiązania wobec budżetu państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego) z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli
Nie występują.

8.11.8.4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w 1999 roku lub przewidzianej do zaniechania w
następnym okresie
Nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania.

8.11.8.5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby
Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe oraz prace rozwojowe są realizowane przez kontrahentów zewnętrznych.

w tys. złotych
Stan inwestycji rozpoczętych na 31.12.1998 42 920 
Nakłady poniesione w roku 1999 57 102 
Razem nakłady 100 022 
Wartość środków trwałych przekazanych do eksploatacji 33 032 
Wartość nakładów na inwestycje rozpoczęte na dzień 31.12.1999 r. 66 990 

8.11.8.6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego
w tys. złotych

Wyszczególnienie 
Wartość nakładów

poniesionych w 1999 roku 

Wartość nakładów
planowanych w najbliższych

12 miesiącach 
Nakłady inwestycyjne 58 799 87 390 
–    w tym na ochronę środowiska naturalnego 4 667 46 480 

8.11.8.7. Znaczące transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi oraz dane liczbowe dotyczące jednostek
powiązanych kapitałowo ze Spółką
Poza scharakteryzowanymi w niżej zamieszczonych tabelach dotyczących kosztów i przychodów ze wzajemnych transakcji dokonanych przez Emitenta z
podmiotami jego Grupy Kapitałowej, Emitent nie dokonał znaczących transakcji, tzn. przeniesienia praw lub zobowiązań o charakterze odpłatnym ani
darmowym z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 28 Rozporządzenia o prospekcie.
Stopień udziału w zarządzaniu w jednostkach powiązanych kapitałowo:

Lp.  Nazwa jednostki  Udział w ogólnej liczbie głosów w %  1.  ZEC Service Sp. z o.o.  47,5  2.  ZEC Trans Sp. z o.o.  49  3.  ZEC Elektroservice Sp. z o.o.  49
4.  ZEC Hurt Sp. z o.o.  49  5.  PPO Siechnice Sp. z o.o.  51  6.  BISE SA  1  7.  Energo-Asekuracja SA  2  8.  Polski Fundusz Kapitałowy SA  10  9.  Elektrownia
Szczytowo Pompowa Młoty SA  25  10.  VKN POLSKA Sp. z o.o.  19 

Udział Emitenta w zarządzaniu podmiotami powiązanymi odbywa się także poprzez uczestnictwo niektórych członków Zarządu i Rady Nadzorczej
KOGENERACJI SA w radach nadzorczych i zarządach tych podmiotów. I tak spośród członków Zarządu:
•      Józef Pupka jest Członkiem Rady Nadzorczej w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty SA,

•      Stanisław Błach jest Członkiem Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty SA,

•      Zdzisław Zapotoczny jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PPO SIECHNICE Sp. z o.o. i Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu



Kapitałowego SA.

Spośród członków Rady Nadzorczej Ryszard Francuz jest zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej w ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy Emitentem a spółkami powiązanymi kapitałowo:

w tys. złotych

Wyszczególnienie ZEC Service Sp. z
o.o. 

ZEC Trans Sp. z o.o. ZEC Elektroservice
Sp. z o.o. 

ZEC Hurt Sp. z o.o. Razem 

Koszty poniesione 12 447 3 473 8 708 14 101 38 729 

Przychody ze wzajemnych transakcji pomiędzy Emitentem a spółkami powiązanymi kapitałowo:

w tys. złotych

Wyszczególnienie ZEC Service Sp. z
o.o.  

ZEC Trans Sp. z
o.o.  

ZEC Elektroservice
Sp. z o.o.  

ZEC Hurt Sp. z o.o.  PPO Siechnice Sp. z
o.o.  

Razem 

Przychody ze
wzajemnych
transakcji 

1 188 146 398 617 9 214 11 563 

Wzajemne należności i zobowiązania

w tys. złotych

Nazwa jednostki Zobowiązania wobec Spółki
na dzień bilansowy 

Należności od Spółki na
dzień bilansowy 

ZEC Service Sp. z o.o. 1 834 96 
ZEC Trans Sp. z o.o. 118 350 
ZEC Elektroservice Sp. z o.o. 1 268 31 
ZEC Hurt Sp. z o.o. 668 79 
PPO Siechnice Sp. z o.o. – 400 
Razem 3 888 956 

8.11.8.8. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności
Nie wystąpiły.

8.11.8.9. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie  za rok 1999  Pracownicy razem, w tym:  1 593  –  bezpośrednio produkcyjni  1 024  –  pośrednio produkcyjni  76  –  administracyjno-
ekonomiczni  132  –  inżynieryjno-techniczni  249  –  pozostali pracownicy  112 

8.11.8.10. Wynagrodzenia wypłacone osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta w 1999 roku
w tys. złotych

 
Wynagrodzenia wypłacone przez     

Razem 
Spółkę Jednostki Zależne Jednostki

Stowarzyszone 
Rada Nadzorcza 238 – 31 238 
Zarząd 1 052 24 – 1 076 
Razem 1 290 24 31 1 345 

8.11.8.11. Zaliczki, kredyty, pożyczki i gwarancje udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym Spółki
Nie wystąpiły.

8.11.8.12. Znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu finansowym za 1999 rok
Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych są identyczne z przedstawionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej,
przedstawionymi w pkt. 8.6.8.12.

8.11.8.13. Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu
finansowym za 1999 rok
Nie wystąpiły.

8.11.8.14. Informacje o relacjach między poprzednikiem prawnym Emitenta a Emitentem oraz o sposobie i
zakresie przejęcia aktywów i pasywów
Prawnym poprzednikiem Emitenta był Zespół Elektrociepłowni Wrocław przedsiębiorstwo państwowe, które na mocy decyzji Ministra Przekształceń
Własnościowych z dnia 28 sierpnia 1991 r. zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (akt notarialny Rep. Nr 7244/91). Całość aktywów
została przejęta według wartości księgowej, natomiast w zakresie pasywów dokonano koniecznych zmian w kapitałach własnych, omówionych w rozdziale 4
Prospektu.

8.11.8.15. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
dokonane w stosunku do poprzednich lat obrotowych
Nie wystąpiły.

8.11.8.16. Różnice pomiędzy danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych
danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi
Porównywalne dane finansowe za rok 1998 zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały sporządzone na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania



finansowego jednostki dominującej za ten rok. Różnice wynikłe z dokonanych przekształceń zostały szczegółowo opisane w pkt. 8.6.8.16.1 Prospektu.
Niewielkie różnice występują także w prezentowanym w niniejszym rozdziale skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
KOGENERACJI a danymi finansowymi zawartymi w opublikowanym w raporcie rocznym tej Grupy. Zakres przekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 1999 jest zgodny co do tytułów i kwot z dokonanym przekształceniem sprawozdania finansowego jednostki dominującej – Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA. Przekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok zostały spowodowane
koniecznością ujęcia korekt w sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej.
Jednostka dominująca w roku 1999 podlegała kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych za rok 1997. W wyniku kontroli została wydana decyzja ustalająca zaległość z tytułu podatku dochodowego oraz zostały ujawnione nieprawidłowości
w wysokości podatku od nieruchomości w latach 1996, 1997 i 1998. Skutki kontroli zostały ujęte w księgach rachunkowych roku 1999.

Zwiększenie podatku od nieruchomości za powyższy okres wyniosło 348 tys. zł
Przypis podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 172 tys. zł
Razem 520 tys. zł

Dokonana korekta polegała na przeniesieniu kwoty 348 tys. zł z kosztów roku 1999 i kwoty 172 tys. zł z obowiązkowych obciążeń tego roku do pozycji
„niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych”. Korekta ta nie wpłynęła na zmianę wysokości kapitałów własnych i sumę bilansową.
Ponadto w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych za 1999 rok ujęto nieprawidłowo skapitalizowane odsetki od pożyczki na inwestycje
w wysokości 2 380 tys. zł.
8.11.8.16.1. Różnice w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 1999 roku

w tys. złotych

Lp. Aktywa Zmiana 
Stan na dzień 31.12.1999 

Przed
przekształceniem 

Po przekształceniu 

I. Majątek trwały – 424 375 424 375 
1. Wartości niematerialne i prawne – 1 182 1 182 
2. Wartość firmy z konsolidacji – – – 
3. Rzeczowy majątek trwały – 418 182 418 182 
4. Finansowy majątek trwały – 4 888 4 888 
 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacjąmetodą praw własności – – – 
5. Należności długoterminowe – 123 123 
II. Majątek obrotowy – 130 677 130 677 
1 Zapasy – 85 383 85 383 
2. Należności krótkoterminowe – 43 625 43 625 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 32 32 
5. Środki pieniężne – 1 637 1 637 
III. Rozliczenia międzyokresowe – 5 093 5 093 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – 5 093 5 093 
Aktywa razem – 560 145 560 145 
w tys. złotych

>Lp. Pasywa Zmiana 
Stan na dzień 31.12.1999 

Przed
przekształceniem 

Po przekształceniu 

I. Kapitał własny – 455 820 455 820 
1. Kapitał akcyjny – 54 500 54 500 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – – – 
3. Kapitał zapasowy – 40 008 40 008 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 340 564 340 564 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 10 064 10 064 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – – 
7. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych (520) – (520) 
8. Zysk (strata) netto 520 10 684 11 204 
II Rezerwa kapitałowa z konsolidacji – 200 200 
III. Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych – 10 121 10 121 
IV. Rezerwy – 2 755 2 755 
1. Rezerwy na podatek dochodowy – 1 055 1 055 
2. Pozostałe rezerwy – 1 700 1 700 
V. Zobowiązania – 88 328 88 328 
1. Zobowiązania długoterminowe – 6 753 6 753 
2. Zobowiązania krótkoterminowe – 81 575 81 575 
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów – 2 921 2 921 
Pasywa razem – 560 145 560 145 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
Niepokryta strata z lat ubiegłych  
 podatek od nieruchomości za lata 1996, 1997 i 1998 (348)
 podatek dochodowy za rok 1997 (172)
razem zmiana (520)



Zysk netto  
 podatek od nieruchomości za lata 1996, 1997 i 1998 348

podatek dochodowy za rok 1997 172
razem zmiana 520

8.11.8.16.2. Różnice w skonsolidowanym rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 1999 roku

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Zmiana 
Stan na dzień 31.12.1999 

Przed
przekształceniem 

Po przekształceniu 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 377 891 377 891 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 376 000 376 000 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 1 891 1 891 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (348) 351 679 351 331 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (348) 350 159 349 811 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 1 520 1 520 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 348 26 212 26 560 
IV. Koszty sprzedaży – 2 485 2 485 
V. Koszty ogólnego zarządu – 6 901 6 901 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 348 16 826 17 174 
VII. Pozostałe przychody operacyjne – 1 740 1 740 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne – 3 396 3 396 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 348 15 170 15 518 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach – 204 204 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe – 2 408 2 408 
XIII. Koszty finansowe – 3 387 3 387 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 348 14 395 14 743 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1.-XV.2.) – (129) (129) 
1. Zyski nadzwyczajne – 96 96 
2. Straty nadzwyczajne – 225 225 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji – – – 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji – 1 309 1 309 
XVIII. Zysk (strata) brutto 348 15 575 15 923 
XIX. Podatek dochodowy 172 3 095 2 923 
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 1 630 1 630 

XXI. Udziały w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw
własności 

– – – 

XXII. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych – 166 166 
XXIII. Zysk (strata) netto 520 10 684 11 204 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  
 podatek od nieruchomości 348
Podatek dochodowy  
 podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1997 172

8.11.8.16.3. Różnice w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 1999 roku

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie Zmiana 
Stan na dzień 31.12.1999 

Przed
przekształceniem 

Po przekształceniu 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (2 380) 75 435 73 055 
I. Zysk (strata) netto 520 10 684 11 204 
II. Korekty razem (2 900) 64 751 61 851 
1. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych – 166 166 

2. <$t-7>Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności<$t$> 

– – – 

3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji) 

– 43 413 43 413 

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych – 1 308 1 308 
5. Odsetki i dywidendy – 2 019 2 019 
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej – (467) (467) 
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw – 1 700 1 700 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) (172) 3 095 2 923 
9. Podatek dochodowy zapłacony 172 (3 561) 3 389 
10. Zmiana stanu zapasów – (4 544) (4 544) 
11. Zmiana stanu należności – 6 148 6 148 



12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 

(520) 12 540 12 020 

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – (777) (777) 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów – (40) (40) 
15. Pozostałe korekty (2 380) 3 751 1 371 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 380 (50 948) (48 568) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej – 7 716 7 716 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 380 (58 664) (56 248) 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) – (27 005) (27 005) 
I. Wpływy z działalności finansowej – 10 900 10 900 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej – (37 905) (37 905) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) – (2 518) (2 518) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych – (2 518) (2 518) 

 – w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych 

– – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu – 4 155 4 155 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) – 1 637 1 637 
Specyfikacja zmian: w tys. złotych
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
Podatek dochodowy  
 podatek dochodowy od osób prawnych za 1997 rok (172)
Podatek dochodowy zapłacony za 1997 rok 172
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  
 różnica spowodowana przekształceniem (zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od oosób prawnych) (520)
Pozostałe korekty  
 skapitalizowane odsetki od pożyczki za lata 1992 – 1998 (2 380)
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  
 przyrost zobowiązań z tytułu inwestycji nie uwzględniony w stanie przed przekształceniem 2 380

8.12. SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH
NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
WYKAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
Konsolidacją nie zostały objęte następujące podmioty stowarzyszone:
•      Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo – Handlowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC HURT Sp. z o.o.

•      Przedsiębiorstwo Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.

•      Przedsiębiorstwo Transportowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC TRANS Sp. z o.o.

•      Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ZEC SERVICE Sp. z o.o.

•      Elektrownia Szczytowo-Pompowa „MŁOTY” S.A.

Zgodnie z artykułem 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości odstąpiono od konsolidacji wyżej wymienionych jednostek,
ponieważ wielkości wykazane w sprawozdaniach finansowych tych podmiotów były nieznaczne w stosunku do danych sprawozdania finansowego jednostki
dominującej. Zgodnie z przytoczonym przepisem w szczególności za nieznaczną uznaje się sumę bilansową oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i
produktów oraz operacji finansowych jednostki, które za rok obrotowy są niższe od 10% sumy bilansowej i przychodu jednostki dominującej. Łączna kwota
sum bilansowych i przychodów jednostek nie objętych konsolidacją nie może przekroczyć 20% odpowiednich wielkości skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, ustalonych przy założeniu, że w jego zakres wchodzą wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone.
Dane uzasadniające dokonanie wyłączeń za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 roku

w tys. złotych
Nazwa spółki Sumy bilansowe na 31.12.1999 % w jednostce dominującej % w całości Narastająco w całości 

ZEC Trans Sp. z o.o. 1 897 0,35 0,32 0,32 
ZEC Elektroservice Sp. z o.o. 7 688 1,42 1,30 1,62 
ZEC Service Sp. z o.o. 9 166 1,69 1,55 3,17 
ZEC Hurt Sp. z o.o. 6 846 1,27 1,16 4,33 
ESP Młoty S.A. 220 0,04 0,04 4,37 
PPO Siechnice Sp. z o.o. 24 312 4,49 4,11 8,44 
KOGENERACJA SA 540 978 100,00 91,52 99,96 
Grupa Kapitałowa razem 591 107 – 100,00 – 

Nazwa jednostki Przychody ze sprzedaży towarów i
produktów 

Przychody
finansowe 

Ogółem W stosunku do jednostki
dominującej 

Narastająco do
Grupy 

ZEC Trans Sp. z o.o. 5 124 149 5 273 1,51% 1,17% 
ZEC Elektroservice Sp. z
o.o. 

13 571 5 13 576 3,88% 4,17% 

ZEC Service Sp. z o.o. 24 765 87 24 852 7,10% 9,76% 
ZEC Hurt Sp. z o.o. 21 493 518 22 011 6,29% 14,54% 
ESP Młoty S.A. – 22 22 0,01% 14,54% 
PPO Siechnice Sp. z o.o. 35 490 667 36 157 10,33% 22,54% 
KOGENERACJA SA. 347 590 2 536 350 126 100,00% – 



Suma  448 033 3 984 452 017 – – 

W przypadku Spółki obowiązek dołączenia skróconych sprawozdań finansowych dotyczy wszystkich jednostek zależnych i stowarzyszonych.
Sprawozdania te są zaprezentowane w poniższych tabelach.

8.13. SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W
SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
ZEC TRANS SP. Z O.O.
Sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999 zostało zbadane przez Przedsiębiorstwo Usług Księgowych „Ekspert WÓKO”. W opinii z dnia 28.02.2000 nie
wyrażono zastrzeżeń.
Bilans – ZEC TRANS Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Aktywa Stan na dzień 

  31.12.1999 
I. Majątek trwały 1 222 
1. Wartości niematerialne i prawne 6 
2. Rzeczowy majątek trwały 1 216 
3. Finansowy majątek trwały – 
4. Należności długoterminowe – 
II. Majątek obrotowy 510 
1 Zapasy – 
2. Należności krótkoterminowe 432 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 
5. Środki pieniężne 78 
III. Rozliczenia międzyokresowe 164 
Aktywa
razem 

1 896 

w tys. złotych
Lp. Pasywa Stan na dzień 

  31.12.1999 
I. Kapitał własny 651 
1. Kapitał zakładowy 50 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – 
3. Kapitał zapasowy 539 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – 
7. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych – 
8. Wynik finansowy netto roku obrotowego 62 
II. Rezerwy – 
III. Zobowiązania długoterminowe 626 
IV. Zobowiązania krótko terminowe i fundusze specjalne 619 
V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów – 
Pasywa razem 1 896 

Rachunek zysków i strat – ZEC TRANS Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 1999 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 124 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 124 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 043 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 043 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 081 
IV. Koszty sprzedaży – 
V. Koszty ogólnego zarządu 1 065 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 16 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 224 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 185 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 
X. Przychody finansowe 149 
XI. Koszty finansowe 91 
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 113 



XIII. Zyski nadzwyczajne 36 
XIV. Straty nadzwyczajne 31 
XV. Zysk (strata) brutto 118 
XVI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 56 
1. Podatek dochodowy 56 
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 
XVII. Zysk (strata) netto 62 

ZEC HURT SP. Z O.O.
Sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999 zostało zbadane przez Przedsiębiorstwo Usług Księgowych „Ekspert WÓKO”. W opinii z dnia 06.03.2000 nie
wyrażono zastrzeżeń.
Bilans – ZEC HURT Sp. z o.o.

w tys. złotych

Lp. Aktywa Stan na dzień
31.12.1999 

I Majątek trwały 3 978 
1 Wartości niematerialne i prawne 23 
2 Rzeczowy majątek trwały 2 913 
3 Finansowy majątek trwały 1 042 
4 Należności długoterminowe – 
II Majątek obrotowy 2 856 
1 Zapasy 326 
2 Należności krótkoterminowe 2 452 
3 Akcje (udziały) własne do zbycia – 
4 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 
5 Środki pieniężne 78 
III Rozliczenia międzyokresowe 12 
1 Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 
2 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – 
Aktywa razem 6 846 
w tys. złotych

Lp. Pasywa Stan na dzień
31.12.1999 

I. Kapitał własny 1 393 
1. Kapitał zakładowy 325 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – 
3. Kapitał zapasowy 425 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – 
7. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych – 
8. Wynik finansowy netto roku obrotowego 643 
II. Rezerwy 22 
III. Zobowiązania długoterminowe 575 
IV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 854 
V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 2 
Pasywa razem 6 846 

Rachunek zysków i strat – ZEC HURT Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 

  1999 
A. Koszty działalności operacyjnej 20 552 
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 068 
II. Zużycie materiałów i energii 177 
III. Usługi obce 1 066 
IV. Podatki i opłaty 121 
V. Wynagrodzenia 1 799 
VI. Świadczenia na rzecz pracowników 554 
VII. Amortyzacja 320 
VIII. Pozostałe 447 
B. Zysk ze sprzedaży 934 
C. Pozostałe koszty operacyjne 30 
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 11 
II. Pozostałe koszty operacyjne 19 
D. Zysk na działalności operacyjnej 1 181 



E. Koszty finansowe 968 
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych – 
II. Odsetki do zapłacenia, w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych – 
III. Pozostałe 969 
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej 732 
G. Straty nadzwyczajne 36 
H. Zysk brutto 701 
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 58 
I. Podatek dochodowy od osób prawnych 58 
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia – 
J. Zysk netto 643 
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 21 486 
I. Przychody ze sprzedaży produktów – 
II. Zmiana stanu produktów (7) 
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 21 493 
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki – 
B. Strata ze sprzedaży – 
C. Pozostałe przychody operacyjne 277 
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 15 
II. Dotacje 249 
III. Pozostałe przychody operacyjne 13 
D. Strata na działalności operacyjnej – 
E. Przychody finansowe 519 
I. Dywidendy z tytułu udziałów, w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych – 
II. Odsetki uzyskane 7 
III. Pozostałe 512 
F. Strata brutto na działalności gospodarczej – 
G. Zyski nadzwyczajne 5 
H. Strata brutto – 
I. Strata netto – 

Rachunek przepływu środków pieniężnych – ZEC HURT Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 1999 

A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 643 
II. Korekty o pozycje: 1 174 
1. Amortyzacja 321 
2. Zysk/straty z tytułu różnic kursowych 192 
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone 210 
4. Rezerwy na należności (36) 
5. Inne rezerwy 22 
6. Podatek dochodowy od zysku brutto 58 
7. Podatek dochodowy zapłacony (71) 
8. Wynik ze sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej (4) 
9. Zmiana stanu zapasów (62) 
10. Zmiana stanu należności i roszczeń 572 
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (52) 
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 
13. Zmiana stanu dochodów przyszłych okresów 17 
14. Pozostałe pozycje – 
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II 1 817 
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej – 
I. Nabycie/sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych (23) 
II. Nabycie/sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego (1 183) 
III. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych – 
IV. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych – 
V. Nabycie/sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych – 
VI. Udzielone/zwrócone pożyczki – 
VII. Otrzymane/zwrócone dywidendy – 
VIII. Otrzymane/zwrócone odsetki – 
IX. Pozostałe operacje – 
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 206) 
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej – 
I. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych kredytów bankowych (249) 
II. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych – 



III. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych kredytów bankowych 20 
IV. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych – 
V. Płatność dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli (81) 
VI. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego – 
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału – 
VIII. Zapłacone/zwrócone odsetki (210) 
IX. Pozostałe operacje (172) 
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (692) 
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C) (81) 
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 159 
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E) 78 

ZEC SERVICE SP. Z O.O.
Sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999 zostało zbadane przez BDO Polska Sp. z o.o. W opinii z dnia 28.02.2000 nie wyrażono zastrzeżeń.
Bilans – ZEC SERVICE Sp. z o.o.

w tys. złotych

Lp. Aktywa Stan na dzień
31.12.1999 

I. Majątek trwały 1 196 
1. Wartości niematerialne i prawne 6 
2. Rzeczowy majątek trwały 1 172 
3. Finansowy majątek trwały 1 
4. Należności długoterminowe 17 
II. Majątek obrotowy 7 790 
1. Zapasy 1 075 
2. Należności krótkoterminowe 5 270 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 
5. Środki pieniężne 1 445 
III. Rozliczenia międzyokresowe 180 
Aktywa razem 9 166 
w tys. złotych

Lp. Pasywa Stan na dzień
31.12.1999 

I. Kapitał własny 4 664 
1. Kapitał zakładowy 258 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – 
3. Kapitał zapasowy 102 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 85 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 122 
6. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych – 
7. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1 097 
II. Rezerwy – 
III. Zobowiązania długoterminowe 183 
IV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 006 
V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 313 
Pasywa razem 9 166 

Rachunek zysków i strat – ZEC SERVICE Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 1999 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 863 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 765 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 20 674 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 577 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 97 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 189 
IV. Koszty sprzedaży – 
V. Koszty ogólnego zarządu 2 897 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 292 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 414 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 99 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 607 
X. Przychody finansowe 87 
XI. Koszty finansowe 92 



XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 1 602 
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. – XV.2.) – 
1. Zyski nadzwyczajne – 
2. Straty nadzwyczajne – 
XIV. Zysk (strata) brutto 1 602 
XV. Podatek dochodowy 499 
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6 
XVII. Zysk (strata) netto 1 097 

Rachunek przepływu środków pieniężnych – ZEC SERVICE Sp. z o.o.

w tys. złotych
 Wyszczególnienie Za okres 
  1999 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 1 097 
II. Korekty o pozycje: 615 
1. Amortyzacja 546 
2. Zysk/straty z tytułu różnic kursowych – 
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone 71 
4. Rezerwy na należności – 
5. Inne rezerwy – 
6. Podatek dochodowy od zysku brutto 505 
7. Podatek dochodowy zapłacony (478) 
8. Wynik ze sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej 6 
9. Zmiana stanu zapasów (892) 
10. Zmiana stanu należności i roszczeń 388 
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 558 
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (91) 
13. Zmiana stanu dochodów przyszłych okresów 232 
14. Pozostałe pozycje (230) 
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II 1 712 
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej – 
I. Nabycie/sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych (12) 
II. Nabycie/sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego (343) 
III. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych – 
IV. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych – 
V. Nabycie/sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych – 
VI. Udzielone/zwrócone pożyczki – 
VII. Otrzymane/zwrócone dywidendy – 
VIII. Otrzymane/zwrócone odsetki – 
IX. Pozostałe operacje – 
X. Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (355) 
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej – 
I. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych kredytów bankowych 183 
II. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych – 
III. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych kredytów bankowych 74 
IV. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych – 
V. Płatność dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli (206) 
VI. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego – 
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału – 
VIII. Zapłacone/zwrócone odsetki (71) 
IX. Pozostałe operacje – 
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (20) 
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C) 1 337 
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 108 
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E) 1 445 

ZEC ELEKTROSERVICE SP. Z O.O.
Sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999 zostało zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. we Wrocławiu. W opinii z dnia 31.03.2000 nie
wyrażono zastrzeżeń.
Bilans – ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.

w tys. złotych

Lp. Aktywa Stan na dzień
31.12.1999 

I. Majątek trwały 2 191 
1. Wartości niematerialne i prawne 45 



2. Rzeczowy majątek trwały 1 831 
3. Finansowy majątek trwały 315 
4. Należności długoterminowe – 
II. Majątek obrotowy 5 446 
1 Zapasy 814 
2. Należności krótkoterminowe 4 476 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 3 
5. Środki pieniężne 153 
III. Rozliczenia międzyokresowe 51 
Aktywa razem 7 688 
w tys. złotych

Lp. Pasywa Stan na dzień
31.12.1999 

I. Kapitał własny 1 838 
1. Kapitał zakładowy 300 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – 
3. Kapitał zapasowy 1 185 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – 
7. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych – 
8. Wynik finansowy netto roku obrotowego 353 
II. Rezerwy 154 
III. Zobowiązania długoterminowe 955 
IV. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4 552 
V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 189 
Pasywa razem 7 688 

Rachunek zysków i strat – ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 1999 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 571 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 373 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 198 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 713 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 498 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 215 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 858 
IV. Koszty sprzedaży – 
V. Koszty ogólnego zarządu 2 338 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 520 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 247 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 21 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 746 
X. Przychody finansowe 5 
XI. Koszty finansowe 241 
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 510 
XIII. Zyski nadzwyczajne – 
XVI. Straty nadzwyczajne – 
XV. Zysk (strata) brutto 510 
XVI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 157 
1. Podatek dochodowy 157 
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 
XVII. Zysk (strata) netto 353 

Rachunek przepływu środków pieniężnych – ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o.

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 1999 

I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (533) 
1. Zysk (strata) netto 353 
2. Korekty razem (886) 
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (732) 
1. Wpływy z działalności inwestycyjnej 5 
2. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (737) 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 374 



1. Wpływy z działalności finansowej 1975 
2. Wydatki z tytułu działalności finansowej (601) 
IV. Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) 109 
V. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 109 
1. Środki pieniężne na początek okresu 44 
2. Środki pieniężne na koniec okresu 153 

ESP MŁOTY SA
Sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999 zbadane przez firmę ANABAD Badanie sprawozdań finansowych, księgi handlowe i analiza Sp. o.o. W opinii z
dnia 15.09.2000 r. nie wyrażono zastrzeżeń.
Bilans – ESP MŁOTY SA

w tys. złotych

Lp Aktywa Stan na dzień
31.12.1999 

I Majątek trwały – 
1 Wartości niematerialne i prawne – 
2 Rzeczowy majątek trwały – 
3 Finansowy majątek trwały – 
4 Należności długoterminowe – 
II Majątek obrotowy 220 
1 Zapasy – 
2 Należności krótkoterminowe 10 
3 Akcje (udziały) własne do zbycia – 
4 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 
5 Środki pieniężne 210 
III Rozliczenia międzyokresowe – 
1 Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 
2 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – 
Aktywa razem align='right'220 
w tys. złotych

Lp. Pasywa Stan na dzień
31.12.1999 

I. Kapitał własny 220 
1. Kapitał zakładowy 140 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – 
3. Kapitał zapasowy 73 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe – 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – 
7. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych – 
8. Wynik finansowy netto roku obrotowego 3 
II. Rezerwy – 
III. Zobowiązania długoterminowe – 
IV. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 
1. Zobowiązania krótkoterminowe – 
2. Fundusze specjalne – 
V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów – 
Pasywa razem 220 

Rachunek zysków i strat – ESP MŁOTY SA

w tys. złotych
Lp. Wyszczególnienie Za okres 1999 

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 
2. Zmiana stanu produktów – 
3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 
II. Koszty działalności operacyjnej 21 
1. Wartości sprzedanych towarów i materiałów – 
2. Zużycie materiałów i energii – 
3. Usługi obce 9 
4. Podatki i opłaty 2 
5. Wynagrodzenia 10 
6. Świadczenia na rzecz pracowników – 
7. Amortyzacja – 
8. Pozostałe – 
III. Zysk (strata) na sprzedaży (21) 



IV. Pozostałe przychody operacyjne – 
V. Pozostałe koszty operacyjne – 
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (21) 
VII. Przychody finansowe 22 
VIII. Koszty finansowe – 
IX. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 
X. Zyski nadzwyczajne – 
XI. Straty nadzwyczajne – 
XII. Zysk (strata) brutto 1 
XIII. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 1 
1. Podatek dochodowy 1 
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 
XIV. Zysk (strata) netto – 



Rozdział 9 INFORMACJE DODATKOWE
9.1. RAPORT KWARTALNY EMITENTA ZA II KWARTAŁ 2000
ROKU
Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. – Dz.U. Nr 163 poz. 1160 Zarząd
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał
2000 r.
Wrocław, dnia 2 sierpnia 2000 r.

KURS WYMIANY ZŁOTEGO DO EURO
01.01.2000 do 30.06.2000 

średni kurs od
IV do VI 

 średni kurs
okres od I do VI  

kurs na ostatni
dzień okresu 

 4,10650  4,07723 4,2075 

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok
bieżący) 

w tys. zł w tys. EURO 

2 kwartał okres
od 01.04.2000 do

30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.2000 do
30.06.2000 

2 kwartał okres
od 01.04.2000 do

30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.2000 do
30.06.2000 

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów 

57 033 185 498 13 888 45 496 

II. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej 

(13 620) 15 720 (3 317) 3 856 

III. Zysk (strata) brutto (10 849) 18 807 (2 642) 4 613 
IV. Zysk (strata) netto (7 745) 10 756 (1 886) 2 638 
V. Aktywa (stan na...........................) 496 305 496 306 117 957 117 957 

VI. Kapitał własny (stan
na............................) 

454 096 454 096 107 925 107 925 

VII. Liczba akcji (stan
na...............................) 

10 900 000 10 900 000 2 590 612 10 900 000 

VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł) (stan na....................) 

42 42 10 10 

BILANS w tys. zł 
2 kwartał okres
od 01.04.2000 do

30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.2000 do
30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.1999 do
30.06.1999* 

1 kwartał okres
od 01.01.1999 do

31.03.1999* 

Aktywa 
I. Majątek trwały 403 983 403 983 392 061 – 
1. Wartości niematerialne i prawne 1 340 1 340 379 – 
2. Rzeczowy majątek trwały 390 957 390 957 382 160 – 
3. Finansowy majątek trwały 11 673 11 673 9 332 – 
4. Należności długoterminowe 13 13 190 – 
II. Majątek obrotowy 87 956 87 956 123 603 – 
1. Zapasy 61 840 61 840 66 242 – 
2. Należności krótkoterminowe 24 677 24 677 27 714 – 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – – 

Papiery wartościowe przeznaczone do



4. 
obrotu 

– – – – 

5. Środki pieniężne 1 439 1 439 29 647 – 
III. Rozliczenia międzyokresowe 4 366 4 366 5 135 – 

1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 

– – – – 

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 366 4 366 5 135 – 
Aktywa razem 496 305 496 305 520 799 – 
Pasywa 
I. Kapitał własny 454 096 454 096 449 572 – 
1. Kapitał akcyjny 54 500 54 500 54 500 – 

2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna) 

– – – – 

3. Kapitał zapasowy 35 757 35 757 92 899 – 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny 

340 465 340 465 342 123 – 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 12 618 12 618 10 064 – 

6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych 

– – – – 

7. Niepodzielony zysk lub niepokryta
strata z lat ubiegłych 

– – (59 320) – 

8. Zysk (strata) netto 10 756 10 756 9 306 – 
II. Rezerwy 910 910 1 628 – 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 910 910 1 356 – 
2. Pozostałe rezerwy – – 272 – 
III. Zobowiązania 38 042 38 042 66 621 – 
1. Zobowiązania długoterminowe 5 388 5 388 6 407 – 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 32 654 32 654 60 214 – 

IV. Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów 

3 257 3 257 2 978 – 

Pasywa razem 496 305 496 305 520 799 – 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2 kwartał okres
od 01.04.2000 do

30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.2000 do
30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.1999 do
30.06.1999* 

1 kwartał okres
od 01.01.1999 do

31.03.1999* 

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów 

57 033 185 498 178 356 – 

1. Przychody netto ze sprzedaży
produktów 

56 856 185 183 177 955 – 

2. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów 

177 315 401 – 

II. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów 

63 873 163 625 161 969 – 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów 

63 699 163 109 161 585 – 

2. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów 

174 516 384 – 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) (6 840) 21 873 16 387 – 



IV. Koszty sprzedaży – – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu 5 968 6 984 1 951 – 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (12 808) 14 889 14 436 – 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 265 2 117 511 – 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 077 1 286 863 – 

IX. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej (VI+VII-VIII) 

(13 620) 15 720 14 084 – 

X. Przychody z akcji i udziałów w innych
jednostkach 

30 30 – – 

XI. Przychody z pozostałego finansowego
majątku trwałego 

– – – – 

XII. Pozostałe przychody finansowe 2 853 4 152 1 419 – 
XIII. Koszty finansowe 651 1 692 2 350 – 

XIV. Zysk (strata) na działalności
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 

(11 388) 18 210 13 153 – 

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
(XV.1. – XV.2.) 

539 597 11 – 

1. Zyski nadzwyczajne 539 597 11 – 
2. Straty nadzwyczajne – – – – 
XVI. Zysk (strata) brutto (10 849) 18 807 13 164 – 
XVII. Podatek dochodowy (2 468) 5 435 3 107 – 

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty) 

(636) 2 616 751 – 

XIX. Zysk (strata) netto (7 745) 10 756 9 306 – 
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  10 756 9 306 – 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  – – – 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  – – – 

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH 

2 kwartał okres
od 01.04.2000 do

30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.2000 do
30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.1999 do
30.06.1999* 

1 kwartał okres
od 01.01.1999 do

31.03.1999* 

A. 
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I+/-II) –
metoda pośrednia 

(16 102) 43 290 – – 

I. Zysk (strata) netto (7 745) 10 756 – – 
II. Korekty razem (8 357) 32 534 – – 
1. Amortyzacja 11 075 23 096 – – 

2. (Zyski) straty z tytułu różnic
kursowych 

– – – – 

3. Odsetki i dywidendy (1 566) 2 171 – – 

4. (Zysk) strata z tytułu działalności
inwestycyjnej 

727 652 – – 

5. Zmiana stanu pozostałych rezerw – (1 700) – – 

6. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zysków i strat) 

(2 468) 5 435 – – 

7. Podatek dochodowy zapłacony 2 396 (5 579) – – 
8. Zmiana stanu zapasów (33 547) 21 582 – – 
9. Zmiana stanu należności 19 083 18 265 – – 



10. 
Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych (z wyjątkiem
pożyczek i kredytów) 

2 266 (26 878) – – 

11. Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych 

(711) 1 003 – – 

12. Zmiana stanu przychodów przyszłych
okresów 

1 1 – – 

13. Pozostałe korekty (5 613) (5 514) – – 

B. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II) 

(10 306) (27 192) – – 

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 545 1 614 – – 

1. Sprzedaż składników wartości
niematerialnych i prawnych 

– – – – 

2. Sprzedaż składników rzeczowego
majątku trwałego 

55 127 – – 

3. Sprzedaż składników finansowego
majątku trwałego, w tym: 

424 1 349 – – 

 – w jednostkach zależnych – – – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
 – w jednostce dominującej – – – – 

4. Sprzedaż papierów wartościowych
przeznaczonych do obrotu 

– – – – 

5. Spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych 

– – – – 

6. Otrzymane dywidendy 31 31 – – 
7. Otrzymane odsetki – – – – 
8. Pozostałe wpływy 35 107 – – 

II. Wydatki z tytułu działalności
inwestycyjnej 

10 851 28 806 – – 

1. Nabycie składników wartości
niematerialnych i prawnych 

142 614 – – 

2. Nabycie składników rzeczowego
majątku trwałego 

9 045 23 752 – – 

3. Nabycie składników finansowego
majątku trwałego, w tym: 

926 3 690 – – 

 – w jednostkach zależnych – – – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych 49 99 – – 
 – w jednostce dominującej – – – – 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych – – – – 

5. Nabycie papierów wartościowych
przeznaczonych do obrotu 

– – – – 

6. Udzielone pożyczki długoterminowe – – – – 
7. Pozostałe wydatki 738 750 – – 

C. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej (I-II) 

(1 397) (15 302) – – 

I. Wpływy z działalności finansowej 1 073 1 073 – – 

1. Zaciągnięcie długoterminowych
kredytów i pożyczek 

– – – – 



2. 
Emisja obligacji lub innych
długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – – – 

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych
kredytów i pożyczek 

– – – – 

4. 
Emisja obligacji lub innych
krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych 

– – – – 

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów)
własnych 

– – – – 

6. Dopłaty do kapitału – – – – 
7. Pozostałe wpływy 1 073 1 073 – – 

II. Wydatki z tytułu działalności
finansowej 

2 470 16 375 – – 

1. Spłata długoterminowych kredytów i
pożyczek 

(1 000) – – – 

2. 
Wykup obligacji lub innych
długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – – – 

3. Spłata krótkoterminowych kredytów
bankowych i pożyczek 

– 10 700 – – 

4. 
Wykup obligacji lub innych
krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych 

500 500 – – 

5. Koszty emisji akcji własnych – – – – 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych – – – – 

7. Płatności dywidend i innych wypłat na
rzecz właścicieli 

2 662 4 245 – – 

8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i nadzorujących 

– – – – 

9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne – – – – 

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego 

135 271 – – 

11. Zapłacone odsetki 173 659 – – 
12. Pozostałe wydatki – – – – 

D. Przepływy pieniężne netto, razem
(A+/-B+/-C) 

(27 805) 796 – – 

E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych 

(27 805) 796 – – 

– 
w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych
od walut obcych 

– – – – 

F. Środki pieniężne na początek
okresu 

29 244 643 – – 

G. Środki pieniężne na koniec okresu
(F+/- D) 

1 439 1 439 – – 

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 
2 kwartał okres
od 01.04.2000 do

30.06.2000 

2 kwartał
narastająco od
01.01.2000 do

2 kwartał
narastająco od
01.01.1999 do

1 kwartał okres
od 01.01.1999 do

31.03.1999* 



30.06.2000 30.06.2000 30.06.1999* 31.03.1999* 

Zobowiązania pozabilansowe – – – – 

a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym: 

7 439 7 439 64 350 – 

– na rzecz jednostek zależnych – – – – 
– na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 689 2 689 3 100 – 
– na rzecz jednostki dominującej – – – – 

b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu) 

4 750 4 750 – – 

– zawieszona kara za środowisko 4 750 4 750 – – 
Zobowiązania pozabilansowe, razem 12 189 12 189 46 350 – 
* Dane nie podlegały obowiązkowi publikacji 

Sporządził:
Henryk Klin

Główny Księgowy

Podpis (-y) osoby (-ób)
reprezentującej (-ych) Spółkę

Zdzisław Zapotoczny
Stanisław Błach

KOMENTARZ DO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO SA-QII/2000

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
W zakresie zasad sporządzania raportu stosowano zasady określone przy sporządzeniu raportu rocznego. Jedyną zmianą
jest zmiana w zakresie uregulowań prawnych związanych z utratą mocy prawnej rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6,
poz. 35 z późniejszymi zmianami). W związku z tym Spółka stosuje w odniesieniu do środków trwałych przyjętych do
użytkowania do dnia 31 grudnia 1999 stawki i zasady określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
W odniesieniu do środków trwałych przyjętych do użytkowania od dnia 1 stycznia 2000 Spółka stosuje zasady i stawki
amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 106,
poz. 482 z późn. zmianami)
Korekty z tytułu rezerw, w tym na odroczony podatek dochodowy

 
Rezerwa na

podatek
dochodowy 

Rezerwy na
należności
wątpliwe 

Rezerwy na
zobowiązania
warunkowe 

Stan na 31.12.1999 1.053.476,05 254.779,64 1.700.000,00 
Utworzone rezerwy – 39.905,89 – 
Rozwiązane rezerwy -143.528,05 -26.730,08 -1.700.000,00 
Stan na 31.06.2000 909.948,00 267.955,45 0,00 

Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku.
W II kwartale roku 2000 Spółka nie dokonywała zmian w zakresie aktualizacji wartości składników majątku.
A. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty zysk lub poniesioną stratę spółki w II kwartale
2000 roku
Zysk brutto na dzień 30 czerwca 2000 roku wyniósł 18,8 mln zł, a rentowność sprzedaży 9,81%. W porównaniu do
poprzedniego roku, zysk brutto był wyższy o 10,5 mln zł (14,9%), a rentowność poprawiona o 5,4 pkt.%.
Wyniki samego II kwartału, ze względu na sezonowość produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni, są
zawsze ujemne. Z chwilą zakończenia sezonu grzewczego, co w bieżącym roku miało miejsce już w kwietniu, maleje do
minimum zapotrzebowanie na ciepło, a to z kolei ogranicza możliwości wytwarzania energii elektrycznej. Straty w okresie
międzygrzewczym mają zatem charakter planowy, natomiast zyski generowane są wyłącznie w I i IV kwartale.
W okresie sprawozdawczym II kwartału 2000 roku strata brutto wyniosła 10,8 mln zł, przy wskaźniku strat 18%. W
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego strata brutto zmniejszyła się o 1,9 mln zł, a wskaźnik strat został
zredukowany o 1,4 pkt.%. Strata netto w II kwartale br. wyniosła natomiast 7,7 mln zł, przy wskaźniku strat 12,9%.



Wyniki finansowe KOGENERACJI SA w II kwartale 2000 roku na tle wyników całego półrocza kształtują się korzystnie,
co stwarza mocne podstawy do wykonania w pełnym zakresie prognozy rocznej.
Czynnikami mającymi znaczący wpływ na podwyższenie wyniku w II kwartale 2000 roku były:
•      umiarkowany wzrost ceny węgla kamiennego

       Cena węgla, stanowiącego główny czynnik kosztotwórczy, w porównaniu do II kwartału roku ubiegłego wzrosła
tylko o 1,1%; jest to efekt prowadzenia racjonalnej polityki zakupów węgla;

•      ceny sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

       Nowe zasady ustalania taryf energii, wprowadzone w 1999 roku, umożliwiają uwzględnienie skutków inflacji. W II
kwartale 2000 r. stosowano ceny ciepła obowiązujące od 1.06.1999 r., które były wyższe średnio o 14,4% w
stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Z kolei energię elektryczną sprzedawano po cenie wyższej średnio o
5,7% w wyniku zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki nowej taryfy od 1.05.2000 roku.

•      poprawa wskaźnika sprawności wytwarzania

       W I i II kwartale 2000 roku nastąpiła poprawa głównych parametrów technicznych charakteryzujących sprawność
wytwarzania. Poziom wskaźnika sprawności elektrociepłowni wzrósł w tym okresie z 77,7% do 79,3%.

•      wzrost zysków na działalności finansowej

Głównymi elementami były tu korzystne operacje finansowe z lokowaniem nadwyżek finansowych oraz zredukowanie
poziomu kredytowania zapasów węgla.
Czynnikami obniżającymi wynik był przede wszystkim wolumen produkcji energii:
•      ilość sprzedawanego ciepła wyniosła w II kwartale 2000 roku 1 328,7 TJ, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi

spadek o 19,2%. Powodem zmniejszenia się zapotrzebowania na ciepło w tym okresie był krótszy niż zazwyczaj
sezon grzewczy oraz obniżenie zamówień na moc cieplną ze strony odbiorców o 70 MWt. Należy jednak zaznaczyć,
iż II kwartał ma znikomy udział w wielkości sprzedaży ciepła w całym roku (10÷15%);

•      wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniósł 249 841,8 MWh i był niższy niż w II
kwartale 1999 roku o 15,1%. Z uwagi na skojarzony układ wytwarzania energii, wielkość sprzedanej energii
elektrycznej determinowana była produkcją ciepła.

Czynnikiem stabilizującym wynik finansowy osiągnięty w II kwartale 2000 roku był poziom kosztów stałych
wytwarzania, których wzrost kształtował się poniżej poziomu inflacji. Odnotować również należy zyski nadzwyczajne,
które stanowi uzyskana w czerwcu 2000 roku zaliczka na poczet odszkodowań w kwocie 0,5 mln złotych z tytułu
ubezpieczenia od awarii maszyn i urządzeń.
Reasumując, wyniki II kwartału 2000 roku – po uwzględnieniu czynnika sezonowości – należy ocenić jako zgodne z
planem i nie powodujące zagrożeń dla wykonania prognozy rocznej.
B. Akcjonariusze mający co najmniej 5% głosów na WZA
–      Skarb Państwa – 6 976 000 głosów na WZA co stanowi 64%.

–      GESO Beteiligungs-und-Beratungs AG – 569 943 głosy na WZA co stanowi 5,2%.

–      Energie Baden-Württemberg AG – 753 360 głosów na WZA co stanowi 6,9%.

–      Elektrociepłownia „Kraków” SA – 1 590 917 głosów na WZA co stanowi 14,6%.

C. Zestawienie posiadanych akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące
Zestawienie posiadanych akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące:
Członek Zarządu posiada 585 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Członek Zarządu posiada 649 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Członek Zarządu posiada 649 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Członek Zarządu posiada 1975 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Członek Zarządu posiada 2966 akcji zwykłych na okaziciela serii A.



Członek Rady Nadzorczej posiada 644 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Członek Rady Nadzorczej posiada 579 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Członek Rady Nadzorczej posiada 471 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

D. Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w Spółce w okresie od 1.04.2000 roku do 30.06.2000 roku.
1)    Podpisanie umowy z Zakładem Energetycznym Wrocław SA na sprzedaż całości wytwarzanej w Spółce energii

elektrycznej. Umowa obowiązywać będzie do końca ważności nowej taryfy, tj. do 30.04.2001 roku. Wartość
kontraktu wynosi około 130 mln zł.

2)    Spółka i Polish Energy Partners S.A. z Warszawy zawarły porozumienie ustalające zasady współpracy w zakresie
potencjalnych projektów dotyczących kogeneracji rozproszonej na etapie ich wyboru i przygotowania.

3)    PEP jest pierwszym polskim niezależnym producentem energii, zajmującym się budową nowych obiektów
energetycznych średniej wielkości. Akcjonariuszami tej Spółki są amerykańskie fundusze inwestycyjne.

4)    Strony pozostawiły sobie całkowita swobodę w działalności prowadzonej samodzielnie, określając tylko procedury
działań w obszarach, gdzie połączenie doświadczeń i potencjałów ekonomicznych może zwiększyć uzyskiwane
efekty. Pierwszym wspólnym projektem ma być budowa w Siedlcach źródła produkującego w skojarzeniu ciepło i
energię elektryczną w oparciu o paliwo gazowe.

5)    Zarząd KOGENERACJI SA podjął działania przygotowawcze do publicznej emisji akcji serii B. Rozpoczęto już
prace nad prospektem emisyjnym oraz uzgodniono z firmami współpracującymi harmonogram przeprowadzenia
emisji. Akcje rozprowadzać będzie konsorcjum organizowane przez Dom Maklerski Banku Zachodniego SA we
Wrocławiu, natomiast promocją zajmie się DANTER RELACJE INWESTORSKIE z Warszawy. Termin subskrybcji
ustalony jest na listopad br. Ogółem wyemitowanych zostanie od 400 000 do 4 000 000 sztuk akcji, z czego znacząca
transza przewidziana będzie dla inwestorów indywidualnych. Publiczny charakter emisji ma umożliwić Spółce
pozyskanie środków na realizację planowanych inwestycji rozwojowych, a także wzmocnić jej wiarygodność
rynkową. Do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B, ustalenia zasad przydziału akcji subskrybentom, jak również
dokonania przydziału akcji upoważniony jest Zarząd KOGENERACJI SA.

Podpis (-y) osoby (-ób) reprezentującej (-ych) Spółkę
Zdzisław Zapotoczny

Wiceprezes Zarządu
 Stanisław Błach

Wiceprezes Zarządu

Data: 2 sierpnia 2000 r.

9.2. RAPORT KWARTALNY EMITENTA ZA I KWARTAŁ 2000
ROKU
Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. – Dz.U. Nr 163 poz. 1160 Zarząd
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał
2000 r.
Wrocław, dnia 4 maja 2000 r.

KURS WYMIANY ZŁOTEGO DO EURO 01.01.2000 do 31.03.2000 
średni kurs w
okresie od I do

III 

kurs na ostatni
dzień okresu 

 4,04797 3,9650 

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 

w tys. zł
I kwartał okres
od 01.01.2000
do31.03.2000 

w tys. EURO
I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 465 31 736 



II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 340 7 248 
III. Zysk (strata) brutto 29 656 7 326 
IV. Zysk (strata) netto 18 501 4 570 
V. Aktywa (stan na 31.03.2000) 511 370 128 971 
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.2000) 468 732 118 217 
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.2000) 10 900 000 10 900 000 
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.2000) 5,00 1,26 

BILANS w tys. zł 
I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 

I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 
Aktywa 
I. Majątek trwały 405 928 102 377 
1. Wartości niematerialne i prawne 1 448 365 
2. Rzeczowy majątek trwały 393 241 99 178 
3. Finansowy majątek trwały 11 171 2 817 
4. Należności długoterminowe 68 17 
II. Majątek obrotowy 100 996 25 473 
1. Zapasy 28 293 7 136 
2. Należności krótkoterminowe 43 459 10 961 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – – 
5. Środki pieniężne 29 244 7 376 
III. Rozliczenia międzyokresowe 4 446 1 121 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 446 1 121 
Aktywa razem 511 370 128 971 
Pasywa 
I. Kapitał własny 468 732 118 217 
1. Kapitał akcyjny 54 500 13 745 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) – – 
3. Kapitał zapasowy 35 680 8 999 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 340 543 85 887 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 064 2 538 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych – – 
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9 444 2 382 
8. Zysk (strata) netto 18 501 4 570 
9. Różnice kursowe z przeliczenia na EURO – 96 
II. Rezerwy 982 248 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 982 248 
2. Pozostałe rezerwy – – 
III. Zobowiązania 37 609 9 485 
1. Zobowiązania długoterminowe 5 477 1 381 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 32 132 8 104 
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 4 047 1 021 
Pasywa razem 511 370 128 971 

I kwartał okres I kwartał okres



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2000 do
31.03.2000 

od 01.01.2000 do
31.03.2000 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 465 31 736 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 128 327 31 702 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 138 34 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 99 752 24 642 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 99 410 24 558 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 342 84 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 28 713 7 093 
IV. Koszty sprzedaży – – 
V. Koszty ogólnego zarządu 1 016 251 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 27 697 6 842 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 852 458 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 209 52 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 29 340 7 248 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach – – 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe 1 299 321 
XIII. Koszty finansowe 1 041 257 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 29 598 7 312 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. – XV.2.) 58 14 
1. Zyski nadzwyczajne 58 14 
2. Straty nadzwyczajne – – 
XVI. Zysk (strata) brutto 29 656 7 326 
XVII. Podatek dochodowy 7 903 1 952 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 3 252 803 
XIX. Zysk (strata) netto 18 501 4 570 

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 

I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) – metoda
pośrednia 

59 393 14 670 

I. Zysk (strata) netto 18 501 4 570 
II. Korekty razem 40 892 10 100 
1. Amortyzacja 12 021 2 970 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych – – 
3. Odsetki i dywidendy 3 738 923 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (75) (19) 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw (1 700) (420) 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7 903 1 952 
7. Podatek dochodowy zapłacony (7 975) (1 970) 
8. Zmiana stanu zapasów 55 129 13 619 
9. Zmiana stanu należności (818) (202) 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 

(29 144) (7 200) 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 714 423 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów – – 



13. Pozostałe korekty 99 24 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (16 886) (4 171) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 069 265 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych – – 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 72 18 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 925 229 
 – w jednostkach zależnych – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych – – 
 – w jednostce dominującej – – 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu – – 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych – – 
6. Otrzymane dywidendy – – 
7. Otrzymane odsetki – – 
8. Pozostałe wpływy 72 18 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 17 955 4 436 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 472 117 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 14 707 3 633 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 764 683 
 – w jednostkach zależnych – – 
 – w jednostkach stowarzyszonych 50 12 
 – w jednostce dominującej – – 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych – – 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu – – 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe – – 
7. Pozostałe wydatki 12 3 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (13 905) (3 435) 
I. Wpływy z działalności finansowej – – 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek – – 

2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – 

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek – – 

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – 

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych – – 
6. Dopłaty do kapitału – – 
7. Pozostałe wpływy – – 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 13 905 3 435 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 000 247 

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – 

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 700 2 643 

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów
wartościowych 

– – 

5. Koszty emisji akcji własnych – – 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych – – 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 583 391 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących – – 



9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne – – 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 136 34 
11. Zapłacone odsetki 486 120 
12. Pozostałe wydatki – – 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 28 602 7 064 
E. Różnice kursowe z przeliczania EURO  153 
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 28 602 7 217 

 – w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
odwalut obcych 

– – 

G. Środki pieniężne na początek okresu 643 159 
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 29 245 7 376 

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 
I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 

I kwartał okres
od 01.01.2000 do

31.03.2000 
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 28 439 7 173 
 – na rzecz jednostek zależnych   
 – na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 689 678 
 – na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
Zobowiązania pozabilansowe, razem 28 439 7 173 

Sporządził: Henryk Klin Główny Księgowy / Prokurent

Podpisy osób reprezentujących Spółkę Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Stanisław Błach Zdzisław Zapotoczny

KOMENTARZ DO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO SA-Q I/2000
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu
W zakresie zasad sporządzania raportu stosowano zasady określone przy sporządzeniu raportu rocznego. Jedyną zmianą
jest zmiana w zakresie uregulowań prawnych związanych z utratą mocy prawnej Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6,
poz. 35 z późniejszymi zmianami). W związku z tym Spółka stosuje w odniesieniu do środków trwałych przyjętych do
użytkowania do dnia 31 grudnia 1999 stawki i zasady określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
W odniesieniu do środków trwałych przyjętych do użytkowania od dnia 1 stycznia 2000 Spółka stosuje zasady i stawki
amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 106,
poz. 482 z późn. zmianami)
Korekty z tytułu rezerw, w tym na odroczony podatek dochodowy

 
Rezerwa na

podatek
dochodowy 

Rezerwy na
należności
wątpliwe 

Rezerwy na
zobowiązania
warunkowe 

Stan na 31.12.1999 1.053.476,05 254.779,64 1.700.000,00 
Utworzone rezerwy – 13.492,63 – 
Rozwiązane rezerwy -71.377,61 -1.027,15 -1.700.000,00 
Stan na 31.03.2000 982.098,44 267.245,12 0,00 



Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku
W I kwartale roku 2000 spółka nie dokonywała zmian w zakresie aktualizacji składników majątku.
A. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty zysk lub poniesioną stratę spółki w I kwartale
2000 roku
KOGENERACJA SA osiągnęła w I kwartale 2000 r. zysk brutto w kwocie 29,6 mln zł oraz rentowność obrotu brutto w
wysokości 22,5%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wystąpiła poprawa wyniku brutto o 8,7 mln zł
oraz wzrost rentowności o 5,4%.
Zysk netto wyniósł w okresie sprawozdawczym 18,5 mln zł, a rentowność obrotu netto osiągnęła poziom 14,1%. W
relacji do I kwartału 1999 roku zysk wzrósł o 6,9 mln zł a rentowność o 4,6%.
Czynniki wpływające na wielkość wyniku przedstawiono poniżej:
1)    Produkcja Spółki charakteryzuje się sezonowością. W I kwartale przypadał okres szczytu grzewczego, stąd też

osiągnięte wyniki były relatywnie wyższe w odniesieniu do uśrednionych, planowanych wyników roku 2000.
Zjawisko to wynika z występowania w okresach szczytowych niższego kosztu jednostkowego produkcji.

2)    Dynamika wzrostu podstawowych parametrów rachunku zysków i strat była następująca w odniesieniu do I
kwartału 1999 roku:

Lp. Parametr Dynamika (%) 
1. Produkcja globalna 97,1 
2. Cena ciepła 112,5 
3. Cena energii elektrycznej 105,3 
4. Cena węgla kamiennego 100,0 
5. Koszty stałe 103,2 
6. Inflacja średnioroczna 110,3 
7. Wynik finansowy brutto 141,6 

•      produkcja
Wielkość produkcji pozostała na porównywalnym poziomie i odpowiadała zapotrzebowaniu odbiorców w zakresie
podpisanych umów. W I kwartale 2000 roku zmniejszona została sprzedaż relatywnie droższej produkcji energii
elektrycznej w tzw. układzie kondensacyjnym.
Wielkość produkcji w I kwartale 2000 r.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. I kwartał 1999 I kwartał 2000 Dynamika
2000/1999 

1. Ciepło TJ 4.661,1 4.578,8 98,2 
2. Energia elektryczna MWh 598.000,2 565.148,0 94,5 
3. Produkcja globalna x) TJ 6.813,9 6.613,3 97,1 
x) produkcja globalna wyrażona jest w jednostkach cieplnych 

•      ceny sprzedaży
W I kwartale 2000 roku skonsumowane zostały skutki podwyżki ceny ciepła od czerwca 1999 roku oraz energii
elektrycznej od maja 1999 roku.
•      cena węgla kamiennego
Cena węgla stanowi w Spółce główny czynnik kosztotwórczy. Utrzymanie tej ceny na poziomie z I kwartału 1999 roku to
wynik głównie racjonalnej polityki zakupów i gospodarki zapasami węgla w Spółce.
•      koszty stałe
Dynamika kosztów stałych była niska, wyraźnie poniżej średniorocznego wskaźnika inflacji. Stanowi to m.in. efekt
polityki budżetowania kosztów Spółki.
Wysoka dynamika wzrostu zysku, zdecydowanie wyższa od inflacji wskazuje, że Spółka odnotowała realny wzrost
środków w dyspozycji. W okresie sprawozdawczym wynik finansowy Spółki powstał w 93,4% z tytułu podstawowej
działalności operacyjnej. Pozostały wynik został osiągnięty z tytułu korzystnych lokat nadwyżek środków finansowych
oraz w wyniku rozliczenia rezerwy kosztów utworzonej w grudniu 1999 roku.



B. Inne informacje
Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, tj. 31 marca 2000 roku, właścicielem 100% akcji jest Skarb Państwa. Nie
istnieją zatem akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEC KOGENERACJA S.A.
W pierwszym kwartale bieżącego roku nie było żadnych zmian w strukturze własności akcji Spółki. Podobnie, w
pierwszym kwartale bieżącego roku nie było żadnych zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub praw do nich osób
zarządzających lub nadzorujących Spółkę.
W okresie objętym niniejszym raportem, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2000 roku, Spółka prowadziła działalność
produkcyjno-handlową zgodnie z umowami na sprzedaż energii elektrycznej i ciepła opisanymi w rozdziale V Prospektu
Emisyjnego. Głównym odbiorcą ciepła pozostaje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zaś energii
elektrycznej Zakład Energetyczny Wrocław S.A.
Oprócz prowadzenia normalnej działalności produkcyjno-handlowej, Spółka w czasie I kwartału br. prowadziła prace
związane z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu i przygotowania sprzedaży 36% akcji w pierwszej ofercie
publicznej.
Spółka rozpoczęła proces uzgadniania z Urzędem Regulacji Energetyki budowy nowych taryf na energię elektryczną i
ciepło.
W pierwszym kwartale bieżącego roku nie było żadnych wszczęć ani toczących się nowych postępowań przed sądem albo
organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki czy też jednostek od niej zależnych,
których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych KOGENERACJI SA.
Podpis(-y) osoby (-ób) reprezentującej (-ych) Spółkę

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Stanisław Błach Zdzisław Zapotoczny

Data 04.05.2000

9.3. INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO
30.06.2000
Poniżej przedstawiono informacje finansowe Emitenta, obejmujące dane sporządzone narastająco za dwa pierwsze
kwartały roku 2000. W punkcie 9.1.3. nie zamieszczono rachunku przepływu środków pieniężnych w okresie I-VI 1999,
ponieważ nie był on sporządzany. Dane poniższe odpowiadają tym zawartym w z raporcie półrocznym Emitenta,
przekazanym w dniu 27 września 2000 r. Różnią się one od danych zawartych w raporcie kwartalnym za II kwartał,
ponieważ sporządzając raport kwartalny Spółka nie jest w posiadaniu wszystkich dokumentów (faktur), które są bądź to
w drodze, bądź to w trakcie procedur weryfikujących i zatwierdzających. Stąd też dopiero w trakcie sporządzania
sprawozdania półrocznego, poddawanego procedurom weryfikacyjnym przez audytora, jednostka może wyeliminować
różnice wynikające z braku kompletu wszystkich dokumentów za dany okres sprawozdawczy.

9.3.1. Bilans

Lp. Aktywa 
Stan na dzień 

30.06.2000 30.06.1999 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Majątek trwały 403 983 96 015 392 061 89 151 
1. Wartości niematerialne i prawne 1 340 319 379 86 
2. Rzeczowy majątek trwały 390 957 92 919 382 160 86 900 
3. Finansowy majątek trwały 11 673 2 774 9 332 2 122 
4. Należności długoterminowe 13 3 190 43 
II. Majątek obrotowy 30 393 21 391 123 603 28 106 
1. Zapasy 61 198 14 545 66 242 15 063 
2. Należności krótkoterminowe 27 364 6 504 27 714 6 302 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – – 

Papiery wartościowe przeznaczone do



4. 
obrotu 

– – – – 

5. Środki pieniężne 1 439 342 29 647 6 741 
III. Rozliczenia międzyokresowe 6 620 1 573 5 135 1 168 

1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 

– – – – 

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 620 1 573 5 135 1 168 
Aktywa razem 500 604 118 979 520 799 118 425 

Lp. Pasywa 
Stan na dzień 

30.06.2000 30.06.1999 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Kapitał własny 452 781 107 613 449 572 102 229 
1. Kapitał akcyjny 54 500 12 953 54 500 12 393 

2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna) 

– – – – 

3. Kapitał zapasowy 35 757 8 498 92 899 21 124 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny 

340 465 80 919 342 123 77 797 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 12 619 2 999 10 064 2 288 

6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych 

– – – – 

7. Nie podzielony zysk lub (niepokryta
strata) z lat ubiegłych 

– – (59 320) (13 489) 

8. Zysk (strata) netto 9 440 2 315 9 306 2 116 

9. Różnice kursowe z przeliczenia na
EURO 

– (71)  (92) 

II. Rezerwy 910 216 1 628 370 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 910 216 1 356 308 
2. Pozostałe rezerwy – – 272 62 
III. Zobowiązania 43 657 10 376 66 621 15 149 
1. Zobowiązania długoterminowe 5 388 1 281 6 407 1 457 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 38 269 9 095 60 214 13 692 

IV. Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów 

3 256 774 2 978 677 

Pasywa razem 500 604 118 979 520 799 118 425 

9.3.2. Rachunek zysków i strat

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

30.06.2000 30.06.1999 
tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów 

185 498 45 496 184 532 43 782 

1. Przychody netto ze sprzedaży
produktów 

185 183 45 419 184 131 43 687 

2. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów 

315 77 401 95 

II. Koszty sprzedanych produktów, 168 725 41 382 168 146 39 894 



towarów i materiałów 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów 

168 209 41 256 167 761 39 803 

2. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów 

516 126 385 91 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 773 4 114 16 386 3 888 
IV. Koszty sprzedaży – – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu 4 731 1 160 1 951 463 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 12 042 2 954 14 435 3 425 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 117 519 511 121 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 286 315 862 205 

IX. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej (VI+VII-VIII) 

12 873 3 158 14 084 3 341 

X. Przychody z akcji i udziałów w innych
jednostkach 

30 7 – – 

XI. Przychody z pozostałego finansowego
majątku trwałego 

– – – – 

XII. Pozostałe przychody finansowe 3 198 784 1 420 337 
XIII. Koszty finansowe 738 181 2 350 558 

XIV. Zysk (strata) na działalności
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 

15 363 3 768 13 154 3 120 

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
(XV.1.-XV.2.) 

597 147 11 3 

1. Zyski nadzwyczajne 597 147 11 3 
2. Straty nadzwyczajne – – – – 
XVI. Zysk (strata) brutto 15 960 3 915 13 165 3 123 
XVII. Podatek dochodowy 3 905 958 3 108 737 

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty) 

2 615 642 751 178 

XIX. Zysk (strata) netto 9 440 2 315 9 306 2 208 

9.3.3. Rachunek przepływu środków pieniężnych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres od I do VI 2000 
tys. zł tys. EURO 

I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 206 10 281 
1. Zysk (strata) netto 9 440 2 244 
2. Korekty razem 32 766 8 037 
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (26 107) (6 403) 
1. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 192 538 
2. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (28 299) (6 941) 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 303) (3 753) 
1. Wpływy z działalności finansowej 1 073 263 
2. Wydatki z tytułu działalności finansowej (16 376) (4 016) 
IV. Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) 796 125 
V. Różnice kursowe z przeliczenia na EURO – 64 
VI. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 796 189 
1. Środki pieniężne na początek okresu 643 153 



2. Środki pieniężne na koniec okresu 1 439 342 

9.4. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁKI UPRZEDNIO
PUBLIKOWANE – ZA LATA 1996, 1997, 1998
W rozdziale niniejszym przedstawione są publikowane sprawozdania finansowe Spółki za lata 1996, 1997, 1998.
Zamieszczono je w celu umożliwienia konfrontacji z porównywalnymi danymi finansowymi zawartymi w rozdziale 8
Prospektu.
W rozdziale 8 zostały przedstawione dane finansowe Spółki za lata 1996, 1997, 1998 i za 9 miesięcy 1999 roku w formacie
zgodnym z wymogami zawartymi w rozporządzeniu o prospekcie. Dane te zostały ustalone w wyniku przekształcenia
zbadanych przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych Spółki za powyższe okresy, przy czym sprawozdania
finansowe za lata 1996 – 1998 zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i opublikowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Przekształcenie sprawozdań finansowych miało na celu umożliwienie porównywalności danych finansowych poprzez
zastosowanie ujednoliconego sposobu sporządzania sprawozdań we wszystkich prezentowanych okresach oraz ujęcie
zasadniczych błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach
rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu finansowym. W wyniku przekształceń nastąpiły istotne zmiany
poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, które były przez Spółkę sporządzone uprzednio zgodnie z danymi
wynikającymi z jej ksiąg rachunkowych.
Najistotniejsza różnica została spowodowana dokonaną od 1 stycznia 1999 roku zmianą metody dokonywania odpisów
amortyzacyjnych środków trwałych, które podlegały aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 1 stycznia 1995
roku. W okresie od 1 stycznia 1995 roku do 31 grudnia 1998 roku te środki trwałe amortyzowane były według przepisów
wydanych przez Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Przepisy te nałożyły na przedsiębiorstwa energetyki zawodowej, do których zaliczona jest Spółka, ograniczenia przyrostu
kwoty odpisów amortyzacyjnych od zaktualizowanej wartości środków trwałych, uniemożliwiając tym samym
amortyzowanie obiektów odpowiednio do ich rzeczywistego zużycia w działalności gospodarczej.
Skutkiem powyższego ograniczenia było zniekształcenie kosztów działalności, a tym samym wyniku finansowego netto
oraz wartości majątku trwałego w okresie jego stosowania.
W roku 1999 Spółka dokonała przeliczenia odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych bez
opisanego ograniczenia za lata 1995 – 1998, co spowodowało istotne obniżenie wartości majątku trwałego.
W toku przekształcania sprawozdań finansowych skutki powyższej operacji odnoszące się do lat ubiegłych zostały ujęte
w poszczególnych pozycjach porównywalnych danych finansowych właściwych okresów.
Inne, o mniejszym znaczeniu, przekształcenia były spowodowane następującymi zdarzeniami:
•      W roku 1996 Spółka dokonała obciążenia kosztów odpisem amortyzacyjnym odnoszącym się do roku 1995, w

wyniku korekty wartości początkowej środków trwałych poddanych aktualizacji wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r.

       Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów wartość początkową powyższych obiektów stanowiącą
podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych w roku 1995 ustalono w formie „netto”, co spowodowało obniżenie
kwoty amortyzacji. Wytyczne Ministerstwa Finansów zostały zmienione w 1996, wartość początkową ustalono w
formie „brutto” i uzupełniono odpis amortyzacyjny za rok 1995, obciążając nim koszty roku 1996.

       W toku przekształcania sprawozdań finansowych odpis amortyzacyjny ujęto w roku 1995, co spowodowało
zmniejszenie kosztów działalności za rok 1996 oraz wykazanie niepokrytej straty z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia
1996 roku.

•      W roku 1998 Spółka odkryła błąd dokonany w trakcie aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia
1995 roku. Skutkiem istnienia błędu było zawyżenie odpisów amortyzacyjnych i kosztów działalności w latach 1995
– 1998.

       W toku przekształcania sprawozdań finansowych dokonano ujęcia w odpowiednich okresach korekt odnoszących się
do poszczególnych pozycji danych finansowych. Skutkiem dokonanych przekształceń było zmniejszenie kosztów
działalności i podwyższenie podatku dochodowego w poszczególnych okresach oraz zmniejszenie wartości majątku



trwałego i kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych.

•      W roku 1999 Spółka dokonała naliczenia za lata 1992 – 1998 odsetek od pożyczki zaciągniętej w 1992 roku na
finansowanie zadania inwestycyjnego.

       W toku przekształcania sprawozdań finansowych odsetki te zostały ujęte w odpowiednich okresach i spowodowały
zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych oraz zobowiązań długoterminowych.

•      W roku 1999 Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z
tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok. W wyniku tej kontroli Spółka została obciążona
przypisem podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1997 oraz podatkiem od nieruchomości za lata 1996 –
1998. W toku przekształcania sprawozdań finansowych skutki kontroli ujęto w odpowiednich okresach, których
dotyczyły, co spowodowało podwyższenie kosztów działalności, podatku dochodowego oraz zobowiązań
krótkoterminowych.

Ponadto w sprawozdaniach finansowych za lata 1996 i 1997 dokonana została zmiana sposobu prezentacji zapasów,
rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności krótkoterminowych i przychodów przyszłych okresów oraz
przychodów finansowych i podatku dochodowego od osób prawnych tak, by prezentacja powyższych pozycji była
jednolita w całym przedstawionym okresie.
Informacje o kwotach odnoszących się do wszystkich przeprowadzonych przekształceń i wpływie dokonanych w ich
toku zmian na poszczególne pozycje sprawozdań finansowych są zawarte w VIII rozdziale Prospektu.

9.4.1. Bilans

w tys. złotych

Lp. Aktywa 
Stan na dzień 

31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
I. Majątek trwały 456 424 478 776 478 322 
1. Wartości niematerialne i prawne 160 1 012 1 470 
2. Rzeczowy majątek trwały 447 722 471 190 470 669 
3. Finansowy majątek trwały 8 257 6 557 6 183 
4. Należności długoterminowe 285 17 – 
II. Majątek obrotowy 128 208 97 478 102 496 
1 Zapasy 79 872 60 049 49 250 
2. Należności krótkoterminowe 44 130 33 254 41 599 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia – – – 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 500 – – 
5. Środki pieniężne 3 706 4 175 11 647 
III. Rozliczenia międzyokresowe 4 811 13 611 13 768 
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 811 13 611 13 768 
Aktywa razem 589 443 589 865 594 586 
w tys. złotych

Lp. Pasywa 
Stan na dzień 

31.12.1998 31.12.1997 31.12.1996 
I. Kapitał własny 501 106 516 652 514 323 
1. Kapitał akcyjny 54 500 54 500 54 500 

2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna) 

– – – 

3. Kapitał zapasowy 92 737 90 181 88 376 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 342 285 360 125 361 930 



5. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 471 4 006 3 487 

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów)
zagranicznych 

– – – 

7. Niepodzielony zysk lub strata z lat ubiegłych – – – 
8. Zysk (strata) netto 6 113 7 840 6 030 
9. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego okresu (+) – – – 
II. Rezerwy 1 521 2 183 2 905 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 1 521 2 183 2 905 
2. Pozostałe rezerwy – – – 
III. Zobowiązania 83 325 68 040 73 128 
1. Zobowiązania długoterminowe 2 666 2 800 4 650 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 80 659 65 240 68 478 

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych
okresów 

3 491 2 990 4 230 

Pasywa razem 589 443 589 865 594 586 

9.4.2. Rachunek zysków i strat

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1998 1997 1996 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów 

334 092 291 908 280 869 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 333 430 290 045 278 820 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 662 1 863 2 049 
II. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów 313 435 268 398 248 278 
1. Koszty wytwarzania sprzedanych produktów 312 831 266 703 246 394 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 604 1 695 1 884 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 20 657 23 510 32 591 
IV. Koszty sprzedaży – – – 
V. Koszty ogólnego zarządu 7 626 7 025 5 678 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 13 031 16 485 26 913 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 779 2 953 81 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 969 2 523 10 033 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 841 16 915 16 961 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 276 192 213 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego – – – 
XII. Pozostałe przychody finansowe 1 680 2 146 3 042 
XIII. Koszty finansowe 5 385 5 252 6 426 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 12 412 14 001 13 790 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (69) 1 700 (20) 
1. Zyski nadzwyczajne 68 17 921 – 
2. Straty nadzwyczajne 137 16 221 20 
XVI. Zysk (strata) brutto 12 343 15 701 13 770 
XVII. Podatek dochodowy 5 067 6 478 6 677 

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) 

1 163 1 383 1 062 



XIX. Zysk (strata) netto 6 113 7 840 6 031 

9.4.3. Rachunek przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)

w tys. złotych

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

1998 1997 1996 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II) 

37 110 50 077 20 535 

I. Zysk (strata) netto 6 113 7 840 6 030 
II. Korekty razem 30 997 42 237 14 505 
1. Amortyzacja 53 887 30 056 29 274 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 919 (50) (20) 
3. Odsetki i dywidendy 3 074 2 775 2 697 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (165) – 2 057 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw – (722) – 

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
strat) 

5 067 7 861 6 677 

7. Podatek dochodowy zapłacony (5 972) (4 222) (6 677) 
8. Zmiana stanu zapasów (19 823) (10 799) (3 807) 
9. Zmiana stanu należności (10 859) 8 345 6 902 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i kredytów) 

(2 797) 18 054 (21 245) 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 350 385 1 000 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (48) (1 470) (8 746) 
13. Pozostałe korekty (2 636) (7 976) 6 393 

B. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) 

(46 813) (29 974) (27 605) 

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 707 996 213 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (47 520) (30 970) (27 818) 

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(I-II) 

9 234 (27 575) 12 413 

I. Wpływy z działalności finansowej 16 412 660 18 650 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (7 178) (28 235) (6 237) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (469) (7 472) 5 343 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (469) (7 472) 5 343 

 – w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych 

– – – 

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 175 11 647 6 304 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 3 706 4 175 11 647 



Rozdział 10 ZAŁĄCZNIKI
10.1. WYPIS Z REJESTRU HANDLOWEGO



10.2. STATUT SPÓŁKI
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna.

2. Dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa Spółka może używać także nazwy: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA oraz KOGENERACJA SA, a nadto wyróżniającego ją znaku
graficznego.

3. Siedzibą Spółki jest: miasto Wrocław.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zespół Elektrociepłowni Wrocław.
Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami), oraz
niniejszego Statutu.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1)    produkcja energii elektrycznej i ciepła,

2)    eksploatacja urządzeń wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej i ciepła,

3)    handel energią elektryczną, ciepłem, produktami i usługami energetycznymi,

4)    prowadzenie inwestycji technicznych i kapitałowych.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 6

1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego o którym mowa w § 2, w którym kapitał akcyjny Spółki stanowi 54.500.000
złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.

2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa
państwowego, o którym mowa w § 2.

§ 7

1. Kapitał akcyjny dzieli się na 10.900.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 (słownie: pięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach
od nr A 000 000 001 do nr A 010 900 000.

2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.

3. W przypadku nowych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 8

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

2. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału akcyjnego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki.

§ 9

1. Udostępnienie akcji pracownikom nastąpi na zasadach określonych obowiązującym prawem.

2. Z dniem udostępnienia akcji Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10



Władzami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,

2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata.
Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, w okresie gdy 100% akcji Spółki należy do Skarbu Państwa, jak również po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, jeden
członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu
Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów
uzupełniających, o których mowa w ust. 7.
Wybory, o których mowa w ust. 5 przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą.
W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu ani poprzedni członek Zarządu wybrany przez pracowników.
Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny
odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.
Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny
odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
W przypadku zawarcia przez Radę Nadzorczą umowy na sprawowanie zarządu w Spółce z osobą fizyczną lub prawną, która wygrała konkurs na jego sprawowanie, zostaje ona powołana przez Radę w skład
jednoosobowego Zarządu. W okresie obowiązywania umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, postanowień ust. 1-9 nie stosuje się.

§ 12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.

2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie
gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, ustanawianie i odwoływanie prokury, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO, a
także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku zarządu jednoosobowego, o którym mowa w § 11 ust. 10.

§ 14

Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej
członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 15

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa jeden rok.
W okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz organ, który pełnił
funkcję organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2, przy czym dwie piąte składu Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce.
Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru do Rady Nadzorczej, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzanych w głosowaniu
tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia:
1)    dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków,

2)    trzech członków w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,

3)    czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.

W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o członków innych niż wybierani przez pracowników Spółki, Walne Zgromadzenie w terminie miesiąca od chwili uzyskania informacji o zaistniałej
okoliczności uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie określonym w ust. 3.
Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory
uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie
powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który odpowiednio powołuje
Komisję Wyborczą.
Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania
określa regulamin wyboru i odwołania Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników określony w ust. 8.
Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, o których mowa w ust. 6.
Wybory, o których mowa w ust. 6, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład
Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.
Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez
Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu miesiąca od
powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej
Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno
odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos
więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.



2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,

2)    ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki z wyjątkiem gdy zostały one określone w obowiązującej umowie o sprawowanie zarządu w Spółce,

3)    powołanie i odwołanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu z wyjątkiem gdy powołanie takie nastąpiło w trybie, o którym mowa w § 11 ust. 10,

4)    zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,

5)    delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy
Zarząd z innych powodów nie może działać,

6)    przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce,

7)    zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,

8)    na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,

9)    na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

10)    na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału akcyjnego,

11)    dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

12)    badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

13)    badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,

14)    składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 12 i 13,

15)    przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie, określonym w § 31 ust. 6.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

4. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze Spółką
nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.

5. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zajęciem takim jest
również pełnienie z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

a)    z własnej inicjatywy,

b)    na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

c)    na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a)    w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b)    jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 397 Kodeksu Handlowego.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 21 ust. 5, zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.
§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie
obowiązków,

2)    podział zysków lub pokrycie strat,

3)    zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

4)    zmiana Statutu Spółki,

5)    podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

6)    sposób i warunki umorzenia akcji,

7)    połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8)    rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9)    emisja obligacji,

10)    zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,



11)    wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część ustalonego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie nastąpiłoby
przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,

12)    wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

13)    w okresie, w którym Skarb Państwa będzie w posiadaniu ponad 50% akcji Spółki, wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z
wyjątkiem, gdy:

a)    objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

b)    objęcie albo nabycie akcji lub udziałów nie przekracza 10% udziału w kapitale akcyjnym lub zakładowym danej spółki, a wartość tych akcji lub udziałów nie przekracza 5% kapitału akcyjnego Spółki,

14)    w okresie, w którym Skarb Państwa będzie w posiadaniu 100% akcji Spółki, określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu lub udziałów na Zgromadzeniu Wspólników
spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, w sprawach:

a)    zmiany statutu lub umowy spółki,

b)    podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego,

c)    połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,

d)    zbycia akcji lub udziałów spółki,

e)    zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości,

15)    w okresie, w którym Skarb Państwa będzie w posiadaniu ponad 50% akcji Spółki, wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z
określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:

a)    zbywania akcji będących w publicznym obrocie,

b)    zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w pakiecie nie przekraczającym 10% udziału w kapitale akcyjnym lub zakładowym danej spółki,

c)    zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

16)    tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,

17)    postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce,

18)    wyrażanie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 17.

2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 z wyłączeniem pkt. 12 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy,
który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

W okresie gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki, wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje jeżeli dotyczy on zmiany Statutu Spółki.
§ 26

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 409 § 5 Kodeksu Handlowego.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991 roku.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a)    kapitał akcyjny,

b)    kapitał zapasowy,

c)    kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

d)    pozostałe kapitały rezerwowe,

e)    zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.

3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 29

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:

a)    sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,

b)    poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,

c)    złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 do badania Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 30

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 427 § 1 Kodeksu Handlowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

a)    pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,

b)    dywidendę.

3. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

4. Datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Uchwały powzięte w sposób określony w art. 398 § 1 Kodeksu Handlowego, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru handlowego, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek
zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku
lub pokryciu straty.



4. O ile stosowne przepisy Kodeksu Handlowego przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku „Rzeczpospolita”.

5. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania zgromadzenia powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce oraz przesłane do
Ministerstwa Skarbu Państwa.

6. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru handlowego zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu Spółki i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą
przesłać ten tekst do Ministerstwa Skarbu Państwa.

10.3. SŁOWNICZEK TERMINÓW ENERGETYCZNYCH

1 J- Dżul jednostka pracy termodynamicznej (dawniej kaloria). W termodynamice, wielkość fizyczna równa energii, jaką układ termodynamiczny oddaje otoczeniu zmieniając
jednocześnie parametry opisujące jego stan. Maksymalną pracę wykona układ izolowany cieplnie w procesie izoentropowym

1 W – Wat w układzie jednostek SI i MKS legalna jednostka mocy i strumienia energii. Moc 1 wata to energia 1 dżula działająca w czasie 1 s

1 Wh – Watogodzina jednostka energii elektrycznej (pozaukładowa) stosowana w technice. Równoważna jest energii zużytej przez układ o mocy 1 wata działający nieprzerwanie w czasie 1
godz. 1Wh = 3600 J

Mega, M. w metrologii przedrostek do tworzenia dziesiętnych wielokrotności głównych jednostek miar, oznacza 106, np. 1 MW (megawat) = 1000000W = 106W
Giga, G w metrologii przedrostek do tworzenia dziesiętnych wielokrotności głównych jednostek miar, oznacza 109
Tera, T w metrologii przedrostek do tworzenia dziesiętnych wielokrotności głównych jednostek miar, oznacza 1012
AKPiA aparatura kontroli pomiarów i automatyki
BC-50, BC-100 bloki ciepłownicze o mocy elektrycznej odpowiednio 50 MW lub 100 MW

Blok ciepłowniczy zespół urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w procesie technologicznym nazywanym gospodarką skojarzoną, którego podstawowymi elementami są:
kocioł, turbina, generator i transformator

Blok parowo-gazowy zespół urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie technologicznym nazywanym gospodarką skojarzoną, wykorzystujący gaz ziemny jako
paliwo podstawowe

Ciąg technologiczny zespół urządzeń i instalacji realizujących określoną funkcję w układzie infrastruktury technicznej całej elektrociepłowni lub bloku ciepłowniczego

Dopuszczalna emisja dopuszczalna wielkość ustalona decyzją administracyjną dotycząca określonej substancji zanieczyszczającej, którą przedsiębiorstwo energetyczne może wyemitować do
atmosfery

Dyspozycyjność zdolność operatywnego reagowania na zmieniające się potrzeby odbiorców energii
Elektrofiltr jedna z odmian urządzeń służących do radykalnego obniżenia emisji pyłu popiołowego do atmosfery

Elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia wodna, która akumuluje energię elektryczną pobieraną z systemu, pompując wodę do wyżej położonego zbiornika w okresach małego zapotrzebowania
mocy, a w okresach zwiększonego zapotrzebowania wytwarza energię elektryczną w turbinach wodnych napędzanych wodą z tego zbiornika

Elektrownie systemowe elektrownie, które wyprowadzają energię elektryczną do rozdzielni przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej najwyższych napięć (220 kV i 400 kV) będących
własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA

Energetyka zawodowa sektor gospodarki narodowej zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej dla celów komercyjnych
Giełda energii jeden z zakładanych w niedalekiej przyszłości systemów obrotu energią elektryczną elektrycznej

Kogeneracja proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, charakteryzujący się wysokim stopniem wykorzystania energii chemicznej zawartej w paliwie
pierwotnym, inaczej jest to tzw. gospodarka skojarzona

Koncesja dokument określający zakres uprawnień i obowiązków do prowadzenia określonego rodzaju działalności wydawany przez upoważniony organ administracji państwowej

Konsolidacja energetyki rozważane w kontekście prywatyzacji i transformacji sektora elektroenergetycznego przedsięwzięcia organizacyjne polegające na różnych formach łączenia
przedsiębiorstw tego sektora

Kryza pomiarowa element będący jedną z odmian urządzeń do pomiaru przepływu
Miejska sieć ciepłownicza zespół połączonych ze sobą urządzeń, przewodów i instalacji służących do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do odbiorców
Moc dyspozycyjna największa moc elektrowni lub elektrociepłowni, która może być osiągnięta w określonym czasie przy uwzględnieniu wszystkich technicznych warunków eksploatacji
Moc szczytowa moc potrzebna do zaspokojenia największego przewidywalnego zapotrzebowania
Mokre składowisko miejsce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczone do składowania masy popiołowej i żużlowej w postaci pulpy

Niska emisja obiegowe określenie źródeł ciepła małej mocy, nieposiadających urządzeń chroniących środowisko naturalne przed szczególnie szkodliwym wpływem produktów
powstających w procesie spalania w tych właśnie źródłach

Nośnik energii cieplnej czynnik w postaci gorącej wody lub pary wodnej przenoszący ciepło ze źródła ciepła do odbiorcy

NOx tlenki azotu

Odsiewacze dynamiczne urządzenia nowej generacji odpowiadające za właściwe rozdrobnienie ziaren pyłu węglowego podawanego do komory paleniskowej kotła
Ogrzewanie sieciowe zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorców energią cieplną dostarczaną z lokalnego systemu ciepłowniczego

Operator systemu przesyłowego podmiot świadczący usługi przesyłu energii elektrycznej kierujący pracą sieci najwyższych napięć, zarządzający produkcją elektrowni i elektrociepłowni oraz
określający system opłat przesyłowych (w warunkach Polski – PSE SA)

Palniki niskoemisyjne rodzaj palników stosowanych w kotłach energetycznych których konstrukcja powoduje obniżenie emisji tlenków azotu powstających w procesie spalania

Pseudokondensacja proces wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowni, w czasie którego nie wykorzystuje się użytecznie w dostatecznym stopniu powstającego w tym procesie
ciepła, co powoduje obniżenie efektywności wykorzystania paliwa pierwotnego, tj. węgla

Pulpa mieszanina wody, żużla i popiołu
Rynek systemowy energii
elektrycznej

rynek energii sprzedawanej/kupowanej z sieci elektroenergetycznych na napięciu 220 kV i wyższym

Rynek lokalny energii elektrycznej rynek energii sprzedawanej/kupowanej z sieci elektroenergetycznych na napięciu 110 kV i niższym

Sorbenty substancje, których komponenty wchodzą w reakcje chemiczne z innymi związkami chemicznymi zawartymi w wodzie lub spalinach, używane w celu eliminacji
niepożądanych związków chemicznych z wody lub spalin

Sprężarkownia miejsce zabudowy sprężarek i instalacji pomocniczych tworzących wraz z siecią sprężonego powietrza ogólnozakładowy system sprężonego powietrza

Stacja przygotowania wody zespół urządzeń i instalacji preparujących wodę rzeczną na potrzeby uzupełniania ubytków wody w sieci ciepłowniczej i obiegach wodno-parowych bloków
ciepłowniczych

Suche składowisko miejsce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczone do składowania masy popiołowej i żużlowej w postaci suchej
System konglomerat scentralizowanych źródeł ciepła i miejskiej sieci ciepłowniczej scentralizowany

Taryfa zbiór cen i opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim grup
odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne

URE Urząd Regulacji Energetyki – centralny organ administracji rządowej, powołany do zadań związanych z regulacją gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji

Usługi systemowe usługi świadczone przedsiębiorstwom sieciowym przez przedsiębiorstwo wytwórcze i inne podmioty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu
przesyłowego lub rozdzielczego, zapewniające zachowanie określonych wartości parametrów niezawodnościowych i jakościowych

Wody pochłodnicze niewykorzystywana w stacji przygotowania wody woda spływająca z chłodnic różnych urządzeń EC, zwłaszcza z chłodnic ich układów olejowych
WP-70, WP-120 kocioł wodny o mocy cieplnej odpowiednio 81 lub 140 MW
Wskaźnik skojarzenia Stosunek ilości wytworzonej w gospodarce skojarzonej energii elektrycznej do oddanego do sieci ciepła
Wymienniki podturbinowe urządzenia służące wymianie ciepła pomiędzy skraplającą się parą wylotową z turbiny parowej a wodą sieciową



Zamówiona moc cieplna wielkość mocy cieplnej zakontraktowana przez odbiorcę
Źródło scentralizowane źródło energii wytwarzające ciepło na potrzeby odbiorców przyłączonych do lokalnego systemu ciepłowniczego ciepła

10.4. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W TREŚCI PROSPEKTU

AKCJE SERII A 10 900 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA o wartości nominalnej 5 złotych każda, wprowadzonych
do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 marca 2000 r.

Akcje, Akcje Serii B od 400 000 do 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA o wartości nominalnej 5 złotych każda,
oferowanych do objęcia wszystkim zainteresowanym osobom

Akcjonariusz Właściciel akcji Spółki

DIAGPOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-Pomiarowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Staszica
30, 50-220 Wrocław

DEM Marka niemiecka, obowiązujący środek płatniczy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
EC Elektrociepłownia
EC Czechnica Elektrociepłownia Czechnica, zakład Spółki
EC Wrocław Elektrociepłownia Wrocław, zakład Spółki
Emitent Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Energopiast Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczne „ENERGOPIAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
ESP MŁOTY S.A. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Młoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Młotach k/Bystrzycy Kłodzkiej
EURO Europejska jednostka walutowa
Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Gm. Gmina

Grupa, Grupa Kapitałowa Grupa kapitałowa Emitenta, na którą składają się Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA jako podmiot dominujący oraz Jednostka Zależna i
Jednostki Stowarzyszone

INFOSERVICE Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24,
50-220 Wrocław

Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, krajowa bądź zagraniczna, uprawniona do nabycia Akcji Serii B na zasadach
określonych w Prospekcie oraz składająca zlecenie kupna Akcji Serii B w Publicznej Subskrypcji

Jednostka Stowarzyszona
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. e i f Ustawy o rachunkowości jest to podmiot, wobec którego istnieje podmiot dominujący, posiadający w innym podmiocie
(stowarzyszonym) nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, lub w inny sposób
wywierający znaczny wpływ na politykę finansową i bieżącą działalność gospodarczą innej jednostki (stowarzyszonej)

Jednostka Zależna

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 4 lit. a-d Ustawy o rachunkowości jest to podmiot, w stosunku do którego istnieje podmiot dominujący:
• posiadający w organach innej jednostki (zależnej) większość całkowitej liczby głosów lub
• uprawniony do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej działalności tej innej jednostki (zależnej) na podstawie ustawy, statutu lub umowy, lub
• uprawniony jako akcjonariusz lub udziałowiec do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innej jednostki
(zależnej) lub
• którego członkowie zarządu lub osoby pełniące funkcje kierownicze, albo członkowie zarządu bądź osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostce zależnej, stanowią
jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej.

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Kodeks cywilny lub k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
Kodeks handlowy lub k.h. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami)
KOGENERACJA, KOGENERACJA
SA

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
KWK Kopalnia Węgla Kamiennego
M.P. Monitor Polski
MPEC lub MPEC Wrocław SA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
NBP Narodowy Bank Polski
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oferta, Oferta Publiczna Publiczna oferta sprzedaży od 400 000 do 4 000 000 Akcji Serii B ogłoszona przez Emitenta, oferowana do objęcia na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
Prospekcie

PAP Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna

PDA, Prawo do Akcji Papier wartościowy, inkorporujący prawo do akcji nowych emisji, powstały w wyniku dokonania przydziału akcji i zapisu tego papieru wartościowego w depozycie
papierów wartościowych, istniejący do chwili zapisania przydzielonej akcji na rachunku papierów wartościowych

Pierwsza Oferta Publiczna Przeprowadzona w dniach 11-18 maja 2000 r. sprzedaż 3 924 000 Akcji Serii A KOGENERACJI, dokonana przez Ministra Skarbu Państwa reprezentującego Skarb
Państwa

PODMIOT OFERUJĄCY LUB
OFERUJĄCY

Dom Maklerski BZ Spółka Akcyjna ul. Strzegomska 6-10 50-986 Wrocław

POK Punkt Obsługi Klientów biur i domów maklerskich

Podmiot Dominujący

Zgodnie z art. 4 pkt. 16 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi jest to taki podmiot, który posiada większość głosów w organach innego podmiotu
(zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków organów
zarządzających innego podmiotu (zależnego), lub więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami
pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności
Do 30 sierpnia 2000 r. Podmiotem Dominującym wobec KOGENERACJI był Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Obecnie żaden z
Akcjonariuszy nie jest wobec Spółki Podmiotem Dominującym.

PORÓWNYWALNE DANE
FINANSOWE

Opracowane przez Emitenta dane wynikające z zatwierdzonych sprawozdań finansowych, sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez
zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie zasadniczych błędów w okresach, których one dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte w
księgach rachunkowych

PPO SIECHNICE Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice
Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 roku Nr 140, poz. 939)
Prawo energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami)
Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami)

Prospekt lub Prospekt Emisyjny
Niniejszy dokument, sporządzony w związku z Publiczną Subskrypcją od 400 000 do 4 000 000 Akcji Serii B Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA Spółka Akcyjna, sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu o prospekcie, jedyny prawnie wiążący dokument zawierający
informacje dotyczące Publicznej Subskrypcji



PSE lub PSE SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Publiczna Subskrypcja Proces przyjmowania zapisów na Akcje Serii B oferowanych do objęcia w ramach Oferty na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie
Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna

Raporty Bieżące

Przekazywane przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), ujawniające dane zgodnie z przepisami tego
rozporządzenia

Rozporządzenie o opłacie skarbowej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz. 705 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie o prospekcie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu
emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162)

RP Rzeczpospolita Polska
SA lub S.A. Spółka Akcyjna
Skarb Państwa Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sponsor emisji Podmiot będący przedsiębiorstwem maklerskim – bezpośredni uczestnik KDPW prowadzący rejestr Akcjonariuszy Spółki.
Spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

Sprawozdanie finansowe Sporządzone zgodnie z obowiązującymi na dzień bilansowy zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia o prospekcie informacje
finansowe, obejmujące: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych i noty objaśniające

Statut lub Statut Spółki Statut Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Subskrybent Inwestor składający zapis na Akcje Serii B w procesie Publicznej Subskrypcji
Transza Dużych Inwestorów Część Oferty skierowana do Inwestorów zamierzających objąć nie mniej niż 10 000 i nie więcej niż 3 000 000 Akcji Serii B KOGENERACJI
Transza Małych Inwestorów Część Oferty skierowana do Inwestorów zamierzających objąć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 8000 Akcji Serii B KOGENERACJI
URE Urząd Regulacji Energetyki
Ustawa o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 90, poz. 416 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianach niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity
Dz. U. z 1993 roku Nr 106, poz. 482 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)
Walne Zgromadzenie lub Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna

Zarząd Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna
ZE Wrocław S.A. Zakład Energetyczny Wrocław Spółka Akcyjna

ZEC ELEKTROSERVICE Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław ELEKTROSERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka
24, 50-220 Wrocław

ZEC HURT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowo-Handlowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Staszica 30, 50-
220 Wrocław

ZEC SERVICE Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

ZEC TRANS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220
Wrocław

Zespół Elektrociepłowni Wrocław Poprzednia firma Spółki
Złoty lub zł Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

10.5. WZÓR DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA
NABYCIEM AKCJI SERII B SPÓŁKI ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA
AKCYJNA

Numer......................

Deklaracja zainteresowania nabyciem akcji serii B Spółki ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA ma na celu rozpoznanie popytu na Akcje Serii B,
identyfikację grupy Inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Serii B oraz ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii B.
Złożenie przez Inwestora Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii B, nie jest zapisem na Akcje w rozumieniu Prospektu. Po zakończeniu budowania książki popytu na Akcje Zarząd skieruje do wybranych
Inwestorów Zaproszenia do zapisywania się na Akcje.
Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Serii B stanowić będzie zobowiązanie Inwestora do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje po ustalonej cenie emisyjnej, na liczbę Akcji wskazanych do subskrybowania w
Zaproszeniu.
Niezłożenie przez Inwestora ważnego i prawidłowego zapisu może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora (na zasadach ogólnych zgodnie z art. 471 k.c.) wobec Emitenta. Inwestor nie jest
zobowiązany do złożenia zapisu na Akcje Serii B w przypadku, gdy nie zostało do niego skierowane Zaproszenie.
Inwestor ma prawo do zmiany złożonej Deklaracji. W takim przypadku Deklaracja złożona później anuluje Deklarację złożoną wcześniej. Inwestor może zmienić bądź odwołać deklarację, jednak nie później niż do
momentu zakończenia procesu book-building.
Data: .....................................

Rodzaj deklaracji:  nowa deklaracja  anulacja
deklaracji

Imię i Nazwisko/Nazwa (firma): ...............................................................

Adres zamieszkania (siedziba): ...............................................................

Adres do korespondencji (tel./fax): ...............................................................

Numer dowodu osobistego (paszportu) ............................................................
numer PESEL (REGON lub nr właściwego rejestru) ....................................................................................................................

Ilość Akcji Serii A nabytych w Pierwszej Ofercie Publicznej ............................................
(słownie .................................... ...........................................................)



Deklatrowana cena za jedną Skcję Serii B Liczba zamawianych Akcji Serii B Wartość zamawianych Akcji Serii B
   
   
   
   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki udziału w procesie budowania książki popytu na Akcje Serii B Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „KOGENERACJA” SA

................................................................................. ...........................................................................................

Data i podpis składającego deklarację Data przyjęcia deklaracji, pieczęć biura
oraz podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

10.6. WYKAZ PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII B
LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO BZ SPÓŁKA AKCYJNA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII
B KOGENERACJI SA W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW

L.p. MIASTO ADRES 
1. Bolesławiec Sądowa 6 
2. Brzeg Powstańców Śląskich 6 
3. Bydgoszcz Grunwaldzka 50 
4. Bytom Dworcowa 4 
5. Chorzów Katowicka 72 
6. Dzierżoniów Mickiewicza 4 
7. Głogów Obrońców Pokoju 12 
8. Gorzów Wlkp. Obotrycka 9 
9. Jelenia Góra Bankowa 5/7 
10. Katowice Katowicka 61 
11. Kędzierzyn-Kożle Żeromskiego 5 
12. Kielce Wspólna 2 
13. Kłodzko Kościuszki 7 
14. Kraków Batorego 14 
15. Legnica Gwarna 4a 
16. Leszno Słowiańska 50 
17. Lubań Pl. 3 Maja 16 
18. Lubin Odrodzenia 5 
19. Oława Rynek-Ratusz 1 
20. Opole Ozimska 6 
21. Polkowice Rynek 13/14 
22. Prudnik Piastowska 18 
23. Ruda Śląska Niedurnego 44 
24. Strzelce Opolskie Zamkowa 1 
25. Świdnica Pl. 1000 Lecia PP 1 
26. Wałbrzych Chrobrego 7 
27. Warszawa Konstruktorska 1 
28. Warszawa AL. Jerozolimskie 91 
29 Wrocław Strzegomska 6-10 
30. Wrocław Rynek 9/11 
31. Wrocław Pl. Wolności 10 
32. Wrocław Łaciarska 2 
33. Ząbkowice Śl. Legnicka 3 
34. Zgorzelec Wolności 10-11 
35. Zielona Góra Sikorskiego 9  
36. Złotoryja Rynek 42 

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII B KOGENERACJI SA W TRANSZY MAŁYCH
INWESTORÓW

L.p. MIASTO ADRES DOM MAKLERSKI 
1. BIELSKO-BIAŁA pl. Wolności 7 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
2. BOLESŁAWIEC ul. Sądowa 6 DOM MAKLERSKI BZ SA 
3. BRZEG ul. Powstańców Śląskich 6 DOM MAKLERSKI BZ SA 
4. BYDGOSZCZ ul. Królowej Jadwigi 18 DOM MAKLERSKI WBK SA 
5. BYDGOSZCZ ul. Grodzka 17 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
6. BYDGOSZCZ ul. Grunwaldzka 50 DOM MAKLERSKI BZ SA 
7. BYTOM ul. Dworcowa 4 DOM MAKLERSKI BZ SA 
8. CHORZÓW ul. Katowicka 72 DOM MAKLERSKI BZ SA 
9. DZIERŻONIÓW ul. Mickiewicza 4 DOM MAKLERSKI BZ SA 
10. GDAŃSK ul. 3-go Maja 3 DOM MAKLERSKI WBK SA 
11. GDAŃSK ul. Wały Jagiellońskie 8 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
12. GDYNIA ul. 10 Lutego 11 DOM MAKLERSKI WBK SA 
13. GLIWICE ul. Mikołowska 7 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
14. GŁOGÓW ul. Obrońców Pokoju 12 DOM MAKLERSKI BZ SA 
15. GNIEZNO ul. Sienkiewicza 17 DOM MAKLERSKI WBK SA 
16. GORZÓW WLKP. ul. Obotrycka 9 DOM MAKLERSKI BZ SA 
17. INOWROCŁAW ul. Grodzka 5/7 DOM MAKLERSKI WBK SA 
18. JELENIA GÓRA ul. Bankowa 5/7 DOM MAKLERSKI BZ SA 
19. KALISZ ul. Parczewskiego 9 a DOM MAKLERSKI WBK SA 
20. KATOWICE ul. Powstańców 43 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
21. KATOWICE ul. Katowicka 61 DOM MAKLERSKI BZ SA 



22. KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. Żeromskiego 5 DOM MAKLERSKI BZ SA 
23. KIELCE ul. Wspólna 2 DOM MAKLERSKI BZ SA 
24. KŁODZKO ul. Kościuszki 7 DOM MAKLERSKI BZ SA 
25. KONIN ul. Energetyka 6a DOM MAKLERSKI WBK SA 
26. KRAKÓW ul. Augustiańska 15 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
27. KRAKÓW ul. Batorego 14 DOM MAKLERSKI BZ SA 
28. LEGNICA ul. Gwarna 4a DOM MAKLERSKI BZ SA 
29 LESZNO ul. Słowiańska 50 DOM MAKLERSKI BZ SA 
30. LUBAŃ pl. 3 Maja 16 DOM MAKLERSKI BZ SA 
31. LUBIN ul. Odrodzenia 5 DOM MAKLERSKI BZ SA 
32. LUBLIN ul. Krakowskie Przedmieście 6 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
33. ŁÓDŹ ul. Sienkiewicza 26 DOM MAKLERSKI WBK SA 
34. ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 148/150 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
35. OLSZTYN ul. Głowackiego 28 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
36. OŁAWA Rynek-Ratusz 1 DOM MAKLERSKI BZ SA 
37. OPOLE ul. Ozimska 6 DOM MAKLERSKI BZ SA 
38. OSTRÓW WLKP. pl. Bankowy 1 DOM MAKLERSKI WBK SA 
39. PIŁA ul. Sikorskiego 81 DOM MAKLERSKI WBK SA 
40. PŁOCK ul. Kolegialna 21 DOM MAKLERSKI WBK SA 
41. POLKOWICE Rynek 13/14 DOM MAKLERSKI BZ SA 
42. POZNAŃ ul. Szkolna 5 DOM MAKLERSKI WBK SA 
43. POZNAŃ ul. Szyperska 20/21 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
44. POZNAŃ  pl. Wolności 16 DOM MAKLERSKI WBK SA 
45. PRUDNIK ul. Piastowska 18 DOM MAKLERSKI BZ SA 
46. RUDA ŚLĄSKA ul. Niedurnego 44 DOM MAKLERSKI BZ SA 
47. SIECHNICE ul. Opolska 30 DOM MAKLERSKI BZ SA 
48. STRZELCE OPOLSKIE ul. Zamkowa 1 DOM MAKLERSKI BZ SA 
49. SZCZECIN ul. Tkacka 55 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
50. ŚWIDNICA pl. 1000-Lecia PP 1 DOM MAKLERSKI BZ SA 
51. TORUŃ ul. Krasińskiego 2 DOM MAKLERSKI WBK SA 
52. WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 7 DOM MAKLERSKI BZ SA 
53 WARSZAWA ul. Wspólna 47/49 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
54. WARSZAWA ul. Konstruktorska 1 DOM MAKLERSKI BZ SA 
55. WARSZAWA Al. Jerozolimskie 91 DOM MAKLERSKI BZ SA 
56. WARSZAWA  Al. Jana Pawła II 25 Atrium Tower DOM MAKLERSKI WBK SA 
57. WROCŁAW pl. Kościuszki 7/8 DOM MAKLERSKI WBK SA 
58. WROCŁAW ul. Podwale 63 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 
59. WROCŁAW ul. Strzegomska 6-10 DOM MAKLERSKI BZ SA 
60. WROCŁAW Rynek 9/11 DOM MAKLERSKI BZ SA 
61. WROCŁAW pl. Wolności 10 DOM MAKLERSKI BZ SA 
62. WROCŁAW ul. Łaciarska 2 DOM MAKLERSKI BZ SA 
63. WROCŁAW ul. Łowiecka 24 DOM MAKLERSKI BZ SA 
64. ZĄBKOWICE ŚL. ul. Legnicka 3 DOM MAKLERSKI BZ SA 
65. ZGORZELEC ul. Wolności 10-11 DOM MAKLERSKI BZ SA 
66. ZIELONA GÓRA ul. Sikorskiego 9 DOM MAKLERSKI BZ SA 
67. ZŁOTORYJA Rynek 42 DOM MAKLERSKI BZ SA 
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