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ZAKRES UJAWNIEŃ W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM W KONTEKŚCIE ZMIAN REGULACJI
PRAWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE
Streszczenie: Artykuł opisuje wpływ nowelizacji ustawy Prawo energetyczne na sprawozdawczość finansową spółek prowadzących działalność energetyczną. Nowelizacja
wymaga od spółek dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym – konieczne jest
wyszczególnienie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów dotyczących bezpośrednio poszczególnych typów działalności. Dodatkowo zweryfikowano ujawnienia zamieszczone w sprawozdaniach finansowych największych polskich producentów energii:
Tauron Polska Energia S.A., Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE S.A), ENEA S.A.
i Energa S.A. oraz pozostałych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia, w jaki sposób
poszczególne spółki i ich audytorzy poradzili sobie z przygotowaniem i zbadaniem
ujawnień wymaganych przez nowelizację. Jednocześnie przedstawiono możliwości zaprezentowania wymaganych ujawnień i procedury związane z przygotowaniem osobnego bilansu i rachunku wyników.
Słowa kluczowe: Prawo energetyczne, ujawnienia, wymogi.

Wprowadzenie
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne (zwanej dalej „Ustawą”),
ustawodawca wymaga dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Nowe wymogi są jednak dosyć ogólne. Ustawa zawiera informację, że sprawozdanie finansowe powinno zawierać podzielony bilans oraz rachunek zysków i strat
oddzielnie dla poszczególnych rodzajów działalności, które zostały wymienione
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w ustawie. Jednocześnie nie zostały wskazane żadne wytyczne, jak w praktyce
zastosować artykuł 44.
Zmiany w regulacji dotyczą przedsiębiorstw, które spełniają definicję „przedsiębiorstwa energetycznego”. Zgodnie z art. 44 Ustawy przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub
obrotu nimi czy przesyłania dwutlenku węgla [Ustawa Prawo energetyczne,
art. 44, ust. 1]. Definicja stosowana przez ustawodawcę jest bardzo obszerna, wymogowi związanemu z dodatkowymi ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym
podlegają zatem nie tylko typowe firmy energetyczne czy elektrownie, ale również zakłady produkcyjne, które produkują ciepło i energię elektryczną w ramach
działalności pobocznej. Konsekwencją niestosowania art. 44 Ustawy jest ryzyko
odmowy zatwierdzenia taryfy na energię i usługi okołoenergetyczne.
Nowelizacja ustawy w zakresie dodatkowych ujawnień w sprawozdaniach
finansowych miała na celu zapewnienie równego traktowania i przeciwdziałanie
subsydiowaniu skrośnemu pomiędzy działalnościami związanymi z dostarczaniem paliw gazowych lub energii − pokrywaniu kosztów jednego rodzaju działalności gospodarczej (także jednej grupy odbiorców) przychodami pochodzącymi z innego rodzaju działalności gospodarczej (innej grupy odbiorców).
Podsumowanie zmian w Ustawie Prawo energetyczne, w tym zmiany związane
z rachunkowością przedsiębiorstw energetycznych, zostały zwięźle opisane na
stronie Grupy doradczej P4B [www 11]. Celem artykułu było sprawdzenie, jak
nowe wymagania dotyczące ujawnień zostały zaprezentowane w wybranych
sprawozdaniach finansowych za 2014 r. oraz jak odnieśli się do nich audytorzy
poszczególnych spółek. Zrealizowanie celu wymagało zastosowania metody
analizy regulacji rachunkowości, literatury przedmiotu oraz sprawozdań finansowych. Wykorzystano także metodę syntezy i wnioskowania.

1. Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych za 2014 r.
największych polskich firm energetycznych
Pierwszym problemem postawionym przez nowelizację Ustawy jest forma,
w jakiej dodatkowe wymogi powinny zostać zaprezentowane. W innych sektorach gospodarki (np. usługi pocztowe, telekomunikacja) spółki sporządzają często osobne dokumenty, które nie są ujawniane w sprawozdaniu finansowym. Ta
sytuacja nie dotyczy jednak ujawnień z tytułu art. 44 − Ustawa wyraźnie wskazuje, że informacje takie powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym.
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Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do sporządzania i przechowywania, na zasadach i trybie określonych w przepisach o rachunkowości, sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek wyników i strat za
okresy sprawozdawcze, odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej
działalności gospodarczej [Ustawa Prawo energetyczne, art. 44, ust. 2]. Rozwiązania są zatem następujące: ujęcie informacji finansowych dla poszczególnych
rodzajów wykonywanej działalności jako dodatkowej noty w sprawozdaniu,
przygotowanie dwóch sprawozdań finansowych (jednego nieuwzględniającego
wymogów oraz drugiego je uwzględniającego − stanowiącego jednak bardziej
rodzaj sprawozdania regulacyjnego).
Drugim problemem postawionym przez ustawodawcę jest sposób definiowania działalności, na które dokonać należy podziału. Zakres sprawozdania powinien obejmować bilans i rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze,
odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej,
o której mowa w art. 1 (wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja paliw albo energii lub obrót nimi albo przesyłanie dwutlenku
węgla) [Ustawa Prawo energetyczne, art. 44, ust. 2]. Każde przedsiębiorstwo
określa i uzasadnia działalności, które zaprezentowane zostaną w osobnym bilansie i rachunku wyników. Jeżeli określenie odrębnego bilansu i rachunku wyników dla poszczególnych działalności wiąże się ze zmianami przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, spółki zobowiązane są do zamieszczenia takich zmian
i uzasadnienia dla nich w sprawozdaniu finansowym. Należy pamiętać o tym,
aby zmiany umożliwiały porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przed i po wprowadzeniu wyżej wymienionych
zmian [Ustawa Prawo energetyczne, art. 44, ust. 3].
W celu zaprezentowania wymogów z tytułu art. 44 konieczne jest prowadzenie ewidencji księgowej umożliwiającej obliczenie kosztów i przychodów
oraz zysków i strat dla poszczególnych rodzajów działalności. Wśród najpopularniejszych sposobów, dzięki którym taka prezentacja jest możliwa, znajdują się
bezpośrednie przypisanie kont czy zapisów oraz stosowanie kluczy podziałowych dla kont wspólnych. Bezpośrednie przypisanie kont czy zapisów księgowych powinno być prowadzone w taki sposób, jakby każda z działalności była
prowadzona przez „osobny podmiot prawny”, w związku z tym również usługi
świadczone pomiędzy danymi działalnościami powinny być możliwe do wyeliminowania. Techniczne wyodrębnienie powinno być prowadzone w ramach
subkont bądź przez przypisanie danej działalności indywidualnego opisu, który
umożliwi stworzenie zestawień dla poszczególnych działalności. Spółka może
też stosować inne formy ewidencji, jeżeli spełnią one swoją funkcję (będzie
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możliwe wyodrębnienie zapisów dla poszczególnych działalności). Stosowanie
kluczy podziałowych jest realne w przypadku, kiedy z uzasadnionych powodów
nie można, na poziomie konta czy zapisu, wydzielić informacji dotyczących poszczególnych działalności. Sytuacja taka może dotyczyć np. środków trwałych
wykorzystywanych wspólnie dla kilku rodzajów działalności. Przyjęcie odpowiedniego (zasadnego i zrozumiałego dla osób trzecich) klucza podziału wiąże
się z jego konsekwentnym stosowaniem. Zatem według klucza należy przydzielić odpowiedniej działalności aktywa oraz zobowiązania i rezerwy, a kapitały
własne potraktować jako wartość uzupełniającą sumę bilansową i ustalić je na
takim poziomie, aby suma aktywów i suma pasywów były sobie równe.
Podsumowując, w sprawozdaniu finansowym spółka powinna ująć odrębny
bilans oraz rachunek wyników z wyszczególnieniem działalności, na jakie spółka dokonała podziału, reguł na podstawie których dokonano podziału (wyodrębnione zapisy, klucz podziału lub inne). Zgodnie z ust. 5 art. 44 konieczne jest
również zamieszczenie informacji o przychodach z tytułu wykonywania prawa
własności do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej, jeżeli przedsiębiorstwo
energetyczne zajmuje się tego typu działalnością. Dodatkowo spółka może dla
istotnych wartościowo kont podać kryteria stosowanego klucza, jak również reguły i metody, które stanowiły podstawę ustalenia wartości wzajemnych usług
pomiędzy działalnościami.
Polski rynek energetyczny budują przede wszystkim cztery spółki energetyczne (rys. 1).

Rys. 1. Rynek energetyczny w Polsce w 2011 r.
Źródło: Sektor energetyczny w Polsce [Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., s. 5].
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Wspomniane wyżej spółki są jednostkami dominującymi pod względem
ilości produkowanej energii, ilości odbiorców i zasięgu. Jednak rynek energetyczny w Polsce jest dużo bardziej rozbudowany. Spółek energetycznych w Polsce
jest kilkadziesiąt, ich lista dostępna jest na stronie urzędu regulacji energetyki
(www.ure.pl). Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.money.pl (dostęp:
7.09.2015) spółki z sektora energetycznego notowane na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych S.A. to: CEZ a.s., Elektrociepłownia Będzin S.A.,
Enea S.A., Enefi Plc., Energa S.A., Inter Rao Lietuva AB, Kogeneracja S.A.,
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polenergia S.A., Starhedge S.A., Tauron
Polska Energia S.A., ZE PAK S.A.
Omówione zostały ujawnienia w sprawozdaniach finansowych za 2014 r.
polskich spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Miało to na celu sprawdzenie, w jaki sposób spółki poradziły sobie z przygotowaniem wymaganych danych finansowych oraz jak audytorzy tych firm potwierdzili bądź nie poprawność zaprezentowanych danych
finansowych:
1. Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Spółka Elektrociepłownia Będzin S.A. we wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego w punkcie 5 Informacji dodatkowej w podpunkcie g „Pozostałe
wyjaśnienia związane z Prawem Energetycznym”, informuje, że w celu spełnienia wymogów przygotuje odrębne regulacyjne sprawozdanie finansowe w terminie późniejszym, które zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Audytorem Spółki jest KPMG Audyt Sp. z o.o.
2. ENEA S.A.
Spółka ENEA S.A. zgodnie z informacją zamieszczoną na s. 10 sprawozdania finansowego w sekcji not do jednostkowego sprawozdania finansowego −
informacji ogólnych poinformowała, że przygotuje odrębne regulacyjne sprawozdanie finansowe w terminie późniejszym, które zostanie poddane badaniu
przez biegłego rewidenta. Audytorem spółki jest KPMG Audyt Sp. z o.o.
3. Energa S.A.
Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym spółki Energa S.A.
podstawowym przedmiotem działalności spółki jest aktywność holdingowa −
w związku z powyższym w sprawozdaniu nie zamieszczono (spółka nie miała
takiego obowiązku), informacji wymaganych zgodnie z nowelizacją Ustawy
Prawo energetyczne. Grupy Kapitałowe nie są zobowiązane do publikowania takich informacji.
4. Kogeneracja S.A.
W omówieniu najważniejszych stosowanych zasad rachunkowości, które
stanowią podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego, Zarząd Spółki in-
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formuje, iż publikowane i zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji finansowej zgodnej z art.44 ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne. Odrębne
regulacyjne sprawozdanie finansowe zostanie przygotowane w późniejszym
terminie i poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Audytorem spółki jest
KPMG Audyt sp. z o.o.
5. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
W rocznym sprawozdaniu finansowym za 2014 r. spółka informuje, że
w celu zapewnienia wymogów związanych z art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne przygotuje odrębne regulacyjne sprawozdanie finansowe, które zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Audytorem
spółki jest KPMG Audyt sp. z o.o.
6. Polenergia S.A.
W swoim sprawozdaniu finansowym Spółka Polenergia S.A. wskazuje, że
wśród przedmiotu działalności jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej czy produkcja i dystrybucja ciepła. W punkcie 11.3, w ramach opisu przyjętej polityki rachunkowości, gdzie opisane są podstawy sporządzania sprawozdania finansowego, spółka nie wskazała wśród nich Ustawy Prawo energetyczne.
W nocie 32 Przychody ze sprzedaży okazuje się, że Polenergia S.A. uzyskuje
90% swoich przychodów ze sprzedaży z tytułu sprzedaży projektów konsultacyjnych i doradczych, w tym sprzedaży developmentu farm wiatrowych. Spółka
na podstawie przedmiotu działalności wpisywałaby się w definicję przedsiębiorstwa energetycznego, jednak nie osiąga swoich przychodów z tytułu produkcji
i dystrybucji energii elektrycznej, zatem definicja nie jest spełniona.
7. Starhedge S.A.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki Starhedge S.A. pośród
przedmiotów prowadzenia działalności znajdują się głównie usługi związane
z zarządzaniem finansowym oraz działalność holdingowa. Spółka znalazła się
wśród spółek z sektora energetycznego w związku z prowadzonymi inwestycjami w sektorze energetycznym (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej spółki www.starhedge.pl, dostęp: 7.09.2015). W związku z powyższym
spółka nie była zobowiązana do ujawnienia dodatkowych informacji, w świetle
Ustawy Prawo energetyczne nie spełnia definicji przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Tauron Polska Energia S.A.
Spółka w nocie 50 Sprawozdania finansowego za rok finansowy 2014
wskazuje, że zgodnie z art. 44 pkt 1 wśród prowadzonych przez nią działalności
znajdują się: obrót energią elektryczną, obrót paliwami gazowymi oraz pozostała
działalność.
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Spółka prowadzi w ramach rachunku wyników ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego dla
wspomnianych działalności. Koszty sprzedaży wydzielone zostały według klucza opartego na przychodach ze sprzedaży (proporcjonalnie), działalność operacyjna i finansowa przypisana została do pozostałej działalności, koszty ogólnego
zarządu zaprezentowano jako pozycje nieprzypisane.
Tabela 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki Tauron Polska Energia S.A.

Źródło: Jednostkowy raport Tauron Polska Energia S.A. za 2014 r., informacja dodatkowa nota 50.

W zakresie bilansu spółka wyodrębniła należności i zobowiązania związane
ze wskazanymi działalnościami. Kapitały własne rezerwy na świadczenia pracownicze, środki pieniężne i rozrachunki z tytułu podatku dochodowego jako pozycje
nieprzypisane, pozostałe punkty związane z pozostałą działalnością spółki.
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Tabela 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Tauron Polska Energia S.A.

Źródło: Jednostkowy raport roczny Tauron Polska Energia S.A. za 2014 r., informacja dodatkowa nota 50.
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Audytorem Spółki jest Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k.
9. ZE PAK S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w opublikowanym sprawozdaniu finansowym w sekcji dodatkowych informacji i objaśnień w nocie 16 zamieścił informację na temat dodatkowych ujawnień z związku z nowelizacją Ustawy Prawo energetyczne. Spółka wydzieliła spośród swoich działalności trzy
segmenty: „Energię elektryczną”, „Ciepło” oraz „Działalność pozostałą”.
Przychody ze sprzedaży poszczególnych rodzajów prowadzonych działalności zostały przedstawione jako: przychody ze sprzedaży energii elektrycznej,
przychody ze sprzedaży praw majątkowych oraz przychody z usług systemowych zaliczono do segmentu energii elektrycznej; przychody ze sprzedaży ciepła do segmentu ciepła, pozostałe w działalności pozostałej. Koszty stałe (związane ze zużyciem węgla, biomasy, chemikaliów itp.) zostały zaprezentowane
według kluczy podziałowych. Klucze podziałowe podzielono na osiąganą moc
elektryczną i cieplną. Koszty zmienne rozliczone zostały za pomocą „metody fizycznej podziału kosztów”.
Tabela 3. Rachunek zysków i strat za 2014 rok

Źródło: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od
1.01.2014 do 31.12.2014 roku, nota 16.
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Tabela 4. Rachunek zysków i strat za 2013 rok

Źródło: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od
1.01.2013 do 31.12.2013 roku, nota 16.

Wartości poszczególnych linii bilansu zostały zaprezentowane zgodnie
z poszczególnymi segmentami, tak aby wiarygodnie przedstawiać sytuację finansową. Wartości niematerialne i prawne w oparciu o analizę treści ekonomicznej zapisów księgowych, rzeczowe aktywa trwałe według klucza amortyzacji, uprawnienia do emisji CO2 na podstawie zarachowanych kosztów, środki
trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie w oparciu o treść
ekonomiczną poszczególnych zapisów księgowych, zapasy w oparciu o klucze
podziałowe, należności krótkoterminowe w oparciu o analitykę przychodów,
których dotyczyły, zobowiązania według klucza kosztowego, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w oparciu o zarejestrowane koszty.
Koszty podziałowe zapasów: materiały według zużycia paliw w podziale na
energię elektryczną i cieplną. Certyfikaty zielone przypisano do energii elektrycznej, czerwone do energii cieplnej.
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Tabela 5. Bilans za 2014, część 1

Źródło: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od
1.01.2014 do 31.12.2014 roku, nota 16.
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Tabela 6. Bilans za 2014 rok, części 2

Źródło: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od
1.01.2014 do 31.12.2014 roku, nota 16.

Tabela 7. Bilans za 2013 rok, część 1

Źródło: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od
1.01.2013 do 31.12.2013 roku, nota 16.
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Tabela 8. Bilans za 2013 rok, część 2

Źródło: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od
1.01.2013 do 31.12.2013 r., nota 16.
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Audytorem Spółki jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Podmioty, które nie zamieściły informacji w sprawozdaniach finansowych,
wymaganych zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo energetyczne do dnia 7 września 2015 r., nie zamieściły również odrębnych regulacyjnych sprawozdań finansowych na swoich stronach internetowych. Jak wspomniano w artykule, na stronie
internetowej mojafirma.infor.pl możliwe jest, że spółki nie zwróciły wystarczającej uwagi na zapowiadane zmiany i nie przystosowały swoich systemów księgowych do konieczności włączenia danych finansowych do danych segmentów −
typów działalności [www 10]. Pomimo możliwości skorzystania z kluczy podziału,
nie zdecydowały się na prezentację wymaganych danych w ramach swoich sprawozdań finansowych. Działy inwestorskie poszczególnych spółek nie odpowiedziały na zapytania związane z dodatkowymi sprawozdaniami regulacyjnymi.

2. Obowiązki biegłego rewidenta w związku z nowelizacją ustawy
Nowe obowiązki sprawozdawcze nie wynikają jedynie z Ustawy Prawo
energetyczne, również ustawa o rachunkowości nakłada wymogi na przedsiębiorstwa energetyczne. Ustawa wymaga, aby ewidencja księgowa uwzględniała
specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo w przypadku przedsiębiorstw energetycznych w zakresie dostarczania paliw gazowych i energii.
Zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych podlegają ujawnieniu i publikacji. Wymóg ten dotyczy jednak tylko
przedsiębiorstw, które nie składają swoich sprawozdań w odpowiednim rejestrze
sądowym. Wynikiem czego większość przedsiębiorstw nie ma obowiązku publikacji sprawozdania. Aby uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorstwa odpowiadające definicji „przedsiębiorstwa energetycznego”, niezobowiązane do publikacji
sprawozdania na podstawie odrębnych przepisów (ustawy o rachunkowości), nie
ujawniałyby dodatkowych informacji, ustawodawca zamieścił w art. 44 pkt 6,
który nakazuje udostępnienie do publicznego wglądu sprawozdania w siedzibie
przedsiębiorstwa.
Ustęp 3 art. 44 wskazuje na konieczność badania sprawozdań finansowych,
których on dotyczy zgodnie z rozdz. 7 ustawy o rachunkowości. Rozdział ten
rozpoczyna się informacją, jakie podmioty zobowiązane są do badania, a jakie
(niespełniające warunku [Ustawa o rachunkowości, art. 64 pkt. 1 ust. 4]) badaniu
nie podlegają. Można zatem założyć, że podmioty, które wpisują się w definicję
przedsiębiorstwa energetycznego, ale wyłączone z obowiązku badania zgodnie
z ustawą o rachunkowości, nie muszą stosować wymogów z art. 44 Ustawy.
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Biegły rewident zobowiązany jest wypowiedzieć się, czy wymogi zamieszczone w art. 44 zostały spełnione.
Dotychczas przedsiębiorstwa energetyczne przygotowywały sprawozdania
finansowe dla poszczególnych działalności, przy takiej praktyce, aby wykluczyć
subsydiowanie skośne, konieczna była dodatkowa analiza poszczególnych sprawozdań. Nowelizacja ustawy ma ograniczyć koszty administracyjne i bezpośrednią analizę dotyczącą ewentualnego subsydiowania skośnego [www 12].
W opiniach i raportach biegłych rewidentów badających spółki (Tauron Polska
Energia S.A. − Deloitte Polska sp. z o.o., sp. k., ENEA S.A. oraz Energa S.A. −
KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k.) nie znalazły się zastrzeżenia dotyczące braku
ujawnień czy nieprawidłowości w zakresie braku ujawnień zgodnie z art. 44
ustawy prawo energetyczne.

Podsumowanie
Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., zatem rok
obrotowy 1.01.2014-31.12.2014 jest pierwszym rokiem sprawozdawczym, który
ww. regulacje obejmują. Na podstawie analizy sprawozdań finansowych polskich spółek energetycznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, nie wyłania się najlepszy, najbardziej czytelny, najlepiej dostosowany sposób prezentacji danych finansowych w zakresie prowadzonych działalności zgodnie z art. 44 pkt 1 Ustawy Prawo energetyczne. Aż pięć spośród
dziewięciu spółek zdecydowały się na przygotowanie osobnego regulacyjnego
sprawozdania finansowego, w momencie pisania tego artykułu takie sprawozdania nie zostały zamieszczone na stronach internetowych ww. spółek. Dwie z notowanych spółek są jednostkami holdingowymi grupy i nie uzyskują w ramach
swoich sprawozdań przychodów z tytułu sprzedaży m.in. energii. Tauron Polska
Energia S.A. oraz ZE PAK S.A. zdecydowały się na prezentację danych w ramach sprawozdania finansowego − zamieszczając dane w informacji dodatkowej. Dane te prezentowane są zgodnie z wymogami, jednak bardzo ogólnie. Audytorem spółek, które nie ujawniły informacji w ramach sprawozdania
finansowego jest KPMG Audyt sp. z o.o.
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ADDITIONAL DISCLOSURE IN FINANCIAL STATEMENT ACCORDING
TO AMENDMENT TO THE ENERGY LAW
Summary: The article describes the impact of the amendment to the Energy Law on the
financial reporting of companies operating in energy’s sector. The amendment requires
additional disclosures in the financial statement- it is necessary to present the assets, liabilities, revenues and expenses related directly to specific types of activities (specified in
Energy Law). In addition information included in the financial statements of the biggest
polish producers of energy: Tauron Polish Energy SA, the Polish Energy Group SA
(PGE), ENEA SA. and in addition other Polish companies listed on Warsaw Stock Exchange, have been verified, to check how particular companies and their auditors have
managed to implement those requirements. In the article possibilities of presentation the
required disclosures have been presented together with potential ways of preparing
a separate balance sheet and income statement.
Keywords: Energy law, disclosure, requirement.

