
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE  

OD 1.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU. 

ELEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
Spółka Elektra S.A. (dawniej Polski Prąd S.A.) z siedzibą w Warszawie rozpoczęła działalność w 2013 r. 
Spółka została zawiązana w dniu 24 kwietnia 2013 roku aktem notarialnym rep. A 1737/2013, 
sporządzonym przez notariusza w Warszawie Jadwigę Zacharzewską. Spółka została zarejestrowana  
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego w dniu 7 maja 2013 roku, pod numerem 
KRS 0000461047. Dokumenty rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczyk Krajowego rejestru Sądowego.  

Od dnia 29 stycznia 2018 r. siedziba Spółki znajduje się pod adresem: ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 
Warszawa.  

Spółka posiada numer statystyczny REGON 146667113. Dla celów podatkowych Spółka posiada numer 
identyfikacji podatkowej NIP 701-037-95-36.  

Spółka nie ma filii, oddziałów ani przedstawicielstw.  

Spółka nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej prawa handlowego, jak również na dzień 
sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach kapitałowych.  

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, lezącym u podstaw jej założenia, jest obrót energią 
elektryczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowymi dochodami Spółki jest marża 
wynikająca z różnicy między ceną, jaką płaci końcowy odbiorca, a ceną hurtową zakupu energii przez 
Spółkę, w oparciu o możliwie najtańszych dostawców energii.  

2. PRZEDMIOT DZIAŁANIA 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest obrót energią elektryczną (handel energią 
elektryczną – PKD 25.14.Z.). Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną jest działalnością regulowaną, i wymaga – zgodnie z art. 46 § 1 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne – uzyskania stosownej koncesji.  

Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w dniu 28 czerwca 2013 r., na okres od dnia 1 lipca 2013 r. d o dnia 31 grudnia 2030 r. (nr 
koncesji OEF/725/22552/W/DRE/2013/BT).  

3. INFORMACJE KORPORACYJNE  
W okresie sprawozdawczym, to jest w roku obrotowym 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku 
Spółką zarządzał Zarząd, w skład którego wchodzili: 

• Krzysztof Andracki – Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca okresu 
sprawozdawczego.  

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania tj. 6 kwietnia 2022 r. w skład Zarządu wchodzą: 

• Krzysztof Andracki – Prezes Zarządu.  
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Zgodnie ze statutem Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli 
w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek zarządu.  

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wchodzili:  

• Wojciech Kozak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Adam Chabowski – Członek Rady Nadzorczej,  

• Monika Kapłońska – Członek rady Nadzorczej.  

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

• Wojciech Kozak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Adam Chabowski – Członek Rady Nadzorczej,  

• Krystyna Balas – Członek rady Nadzorczej.  

W styczniu 2022 rezygnację złożyła Pani Monika Kapłońska. W drugiej połowie stycznia 2022 r. został 
powołany nowy członek Rady Nadzorczej Krystyna Balas.  

Spółka rozpoczynała działalność z kapitałem zakładowym na poziomie 4.000.000 (cztery miliony) 
złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 6.750.000 (sześć milionów 
siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W dniu 5 lutego 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wzrósł  
do 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a w dniu 28 marca 2014 roku  do 
kwoty 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych i w takiej wysokości aktualnie 
pozostaje.  

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 1 złoty każda. Na dzień 
sporządzania sprawozdania w Spółce występuje 4 akcjonariuszy.  

4. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJACE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 
W ocenie Zarządu w roku obrotowym 2021 zdarzeniami istotnie wpływającymi na działalność Spółki 
były: 

a) Praca zdalna  

W 2021 r. Spółka przez większą cześć roku kontynuowała pracę zdalną. W miesiącach lipiec – listopad 
praca była świadczona przez pracowników w trybie hybrydowym.   
 
b) Postępowania sądowe prowadzone w wyniku odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki  

W 2020 r. Spółka złożyła odwołania od Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej odmowy 
ustalenia pozostałych kosztów jednostkowych oraz od Decyzji nakładających kary pieniężne. 

c) Postępowanie o cofnięcie koncesji  

Postępowanie administracyjne o cofnięcie Spółce koncesji na obrót energią elektryczną, wszczęte we 
wrześniu 2019 r. zakończyło się dnia 17 lutego 2022 r. umorzeniem postępowania. Po 
przeprowadzeniu postępowania dowodowego Urząd doszedł do wniosku, że nie ma podstaw do 
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stwierdzenia, że Koncesjonariusz nie gwarantuje prawidłowego wykonywania działalności objętej 
koncesją OEE, a więc spełnia przesłanki warunkujące posiadanie koncesji OEE.  

d) Restrukturyzacja 

Przyspieszone postępowanie układowe otwarte na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy w Warszawie wydane 23 kwietnia 2019 r. zostało prawomocnie zakończone 
Postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli Spółki.  
Spółka realizuje postanowienia układu. 

e) Renegocjacje umów  

W trzecim kwartale 2021 r. w związku ze znacznym i nieprzewidywanym wzrostem cen energii 
elektrycznej, Spółka rozpoczęła renegocjacje umów, zawartych w trybie zamówień publicznych. W 
wyniku prowadzonych działań część klientów zdecydowała się podpisać umowy na nowych warunkach.  

W 2021 r. nie wystąpiły w Spółce istotne spory sądowe mogące rodzić po stronie Spółki zobowiązania.  

5. OCENA FINANSOWA I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI  
Spółka zakończyła rok 2021 z zyskiem netto 1 169 025,68 złotych.  

W 2021 r. głównym źródłem przychodów spółki pozostała sprzedaż energii klientom końcowym: 
indywidualnym, biznesowym i przetargowym czyli jednostkom samorządu terytorialnego oraz 
instytucjom samorządowym i państwowym. Łącznie klienci indywidualni i biznesowi odbierali 12% 
energii dostarczonej klientom. Spółka bierze udział w przetargach organizowanych przez jednostki 
samorządowe, głównie gminy i powiaty, ale również przedsiębiorstwa należące do skarbu 
państwa. W 2021 r. spółka Elektra S.A. przystąpiła do 527 przetargów z czego wygrała 133.  

W latach następnych spółka zamierza utrzymać podobną strukturę sprzedaży, jako najbardziej 
opłacalną i bezpieczną, dlatego nie będzie pozyskiwała klientów indywidualnych, a klientów 
biznesowych sporadycznie, w ramach składanych ofert.  

W 2021 r. spółka podjęła decyzję, by nie ograniczać się w działalności jedynie do sprzedaży energii 
klientom końcowym. Rozpoczęła działania, by na własny koszt postawić pierwsze stacje ładowania 
samochodów elektrycznych. Stacje te miały stanąć przed biurowcami w Warszawie. „Elektra” 
nawiązała kontakt z właścicielami tych obiektów, z wytwórcą stacji ładowania oraz z operatorem, 
który miał stacjami zarządzać. Inwestycja nie doszła jednak do skutku, ze względu na gwałtowny 
wzrost cen energii w drugiej połowie ubiegłego roku. Spółka nie mogła sfinansować stacji, 
ponieważ środki, którymi dysponowała, musiała przekierować na zakupy drożejącej energii. Spółka 
przygotowując się do wspomnianej inwestycji złożyła dokumenty o pozyskanie środków z funduszy 
pomocowych. Nie otrzymała ich z powodu historycznych zapisów w bilansie. 

W 2022 r. Spółka, w miarę normowania się sytuacji na rynku energii, zamierza podtrzymać plany 
inwestycyjne w stacje ładowania samochodów elektrycznych. Ostateczne decyzje zależeć będą od 
pozyskania środków zewnętrznych z funduszy pomocowych, które powinny zostać uruchomione 
w nowej perspektywie budżetowej. 

Jak w poprzednich latach sytuacja finansowa Spółki w 2022 r. zależna jest od wzrostu cen energii 
oraz ewentualnych działań podejmowanych przez Państwo w tym zakresie.  Spółka jest związana 
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długoterminowymi umowami z odbiorcami końcowymi, zarówno biznesowymi, indywidualnymi 
jak i przetargowymi.  

Zysk Spółki w roku 2022, a w więc w perspektywie średniookresowej, będzie uzależniony między 
innymi od czynników, na które Spółka nie ma wpływu.  

1. Ponowne zagrożenie pandemiczne, które ma istotny wpływ na zużycie energii przez klientów 
końcowych „Elektry SA”: zamknięte szkoły, ograniczona praca urzędów, instytucji itp. 
skutkować będzie zużyciem niższym niż zapisane w umowach sprzedaży. 

2. Nieprzewidywalny wzrost cen energii elektrycznej.  

3. Ewentualne decyzje ustawodawcy, analogiczne do roku 2019, podejmowane w związku z trudną 
sytuacją obywateli jak i przedsiębiorców, związaną ze wzrostem cen energii elektrycznej.  

Bez względu jednak na przewidywany rozwój wypadków Spółka planuje zyski z prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Zagrożeniem, jakiego Spółka dopatruje się w nadchodzącym roku, może być nieoczekiwany wzrost 
zużycia energii przez klientów biznesowych i przetargowych. Po wielu miesiącach pracy 
zdalnej/hybrydowej urzędów, jak i nauki zdalnej uczniów, zużycie zapisane w umowach na 2022 r. 
może być niedoszacowane w stosunku do zużycia po otwarciu gospodarki. Zwiększonymi zużyciami 
Spółka może być zaskakiwana, ponosząc dodatkowe koszty na rynku bilansującym. 

Sprawozdanie finansowe Spółki 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Elektra S.A. za rok obrotowy 2021 kończący się w 
dniu 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone w oparciu o polskie standardy rachunkowości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółka nie jest 
powiązana kapitałowo z innymi spółkami prawa handlowego.  

W 2021 r. w spółce przeciętna liczna pracowników wynosiła 27,24.  

6. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 
 

Ryzyko zmiany cen 

Z uwagi na uwarunkowania rynku energii w Polsce istnieje ryzyko zmian cen sprzedaży energii w 
kolejnych latach. W 2021 r. nastąpił gwałtowny wzrost cen na Towarowej Giełdzie Energii. Wpływ 
na takie zachowanie się cen miał wzrost cen uprawnień do emisji CO2, wzrosty cen podstawowych 
paliw: gazu i węgla, wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynikający z odbudowywania 
się ̨gospodarek po sytuacji pandemii w roku 2019 oraz mało wietrzne miesiące (OZE). W okresie 
sprawozdawczym, jak i w kolejnych okresach zakup praw majątkowych będzie wywierał znaczący 
wpływ na koszty ponoszone przez Elektra S.A., a co za tym idzie ceny sprzedaży energii 
elektrycznej. Podobna sytuacja występuje również na rynku europejskim. W zależności od 
przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej Elektra S.A. podejmuje odpowiednie działania, 
zmierzające do zabezpieczenia jej interesów.  

Ryzyko związane z silną konkurencją 
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Rynek obrotu energią elektryczną charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności, co 
spowodowane jest dużą liczbą sprzedawców energii elektrycznej, którzy mogą dokonywać 
sprzedaży energii na terenie całego kraju. Konkurencyjność w obszarze energii elektrycznej jest 
dodatkowo obciążona praktyką „lojalizacji” klientów tzn. wiązania klienta ze sprzedawca 
kilkuletnimi umowami, których przedterminowe rozwiązanie wiąże się dla klienta z ryzykiem 
zapłaty kary pieniężnej. Z tego powodu duża liczba zawieranych umów sprzedaży energii 
elektrycznej będzie realizowana w przyszłości, co wiąże się z uzyskaniem przychodów z tych umów 
w czasie przyszłym.  

Konkurencja ze strony innych podmiotów wymusza na Spółce szukanie nowych kierunków 
rozwoju. Elektra S.A. nieustannie monitoruje rynek starając się dopasować swoją ofertę zarówno 
pod względem cenowym, jak i produktowym. Spółka próbuje rozwijać również inne obszary, jak 
fotowoltaika i elektromobilność, magazyny energii. Spółka występuje także w socialmediach, 
takich jak Facebook czy Linkedin.  

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

Biorąc pod uwagę, że specyfikacją polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do 
przewidzenia zmienność, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Spółki mogą być 
zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, 
konsumenckiego, handlowego, podatkowego i finansowego. Dodatkowo powszechnie 
obowiązujące przepisy podlegają interpretacji zarówno przez polskie jak i unijne sądy i organy, 
może to prowadzić do ich niejednolitej wykładni i rozbieżnych stanowisk. Celem ograniczenia tego 
ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i interpretacji, 
starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować strategię Spółki do występujących zmian. 
Pod koniec 2021 r. Spółka wprowadziła w systemie kadrowo-płacowym zmiany związane z nowymi 
przepisami (Polski Ład).  

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami 
przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego oraz rygorystyczne przepisy 
sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych konsekwencji podatkowych 
podejmowanych przez Spółkę decyzji biznesowych. Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany istotnych 
z punktu widzenia działalności Spółki przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając 
się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować strategię Spółki do występujących zmian.  

Ryzyko związane z nieściągalnością należności od odbiorców 

Działalność Spółki, w związku z jej ściśle sprzedażową charakterystyką, obarczona jest pewnym 
poziomem ryzyka związanym z niespłacalnością należności. Niemniej w chwili obecnej głównymi 
klientami Spółki (ok 88% sprzedanego wolumenu) są podmioty z sektora finansów publicznych, 
które Spółka pozyskuje w przetargach na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. 
Pozyskani w ten sposób klienci, zobowiązani własną dyscypliną budżetową, nie wywołują 
problemu windykacyjnego, co jest korzystne dla płynności Spółki. Powyższe pozwoliło na 
ograniczenie zespołu windykacji. Niespłacalność na koniec 2021 r. wyniosła 0,06%. Część spraw 
windykacyjnych została przekazana do zewnętrznej kancelarii prawnej, współpracującej ze Spółką.   
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie zalega ze zobowiązaniami do Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostawców usług. 

Według Zarządu Spółki zakres działalności nie wymaga stosowania specjalnych metod zarządzania 
ryzykiem finansowym, w tym rachunkowości zabezpieczeń.  

7. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI 
Spółka w okresie sprawozdawczym do dnia podpisania sprawozdania nie nabyła akcji własnych.  

8. WAŻNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 
Ze względu na specyfikę działalności Spółka nie prowadzi żadnych prac rozwojowych we własnym 
zakresie.  

9. INSTRUMENTY FINANSOWE  
W 2021 roku Spółka kontynuowała rozpoczętą w grudniu 2020 r. realizację układu z wierzycielami, 
który zakłada rozłożenie płatności wobec głównych wierzycieli na 96 równych, miesięcznych rat. 
W związku z powyższym Spółka dokonała zmiany zasad prezentacji powyższego zobowiązania i 
rozpoznała instrument kapitałowy, wyceniany w 2021 roku na podstawie 5,04% dyskonta, 
zwiększonego w 2022 roku do 7%. W wyniku powyższej wyceny za 2020 r. została przeprowadzona 
korekta instrumentu pomiędzy wartością godziwą na kwotę 2 430,4 tys. zł., a za 2021 roku na 
kwotę 675,7 tyś. zł. Kwota 675,7 tyś. pomniejszyła, w stosunku do poprzedniego okresu, wartość 
wykazywanego w księgach zobowiązania oraz zwiększyła zysk okresu. 

10. PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE JEDNOSTKI 
Na koniec roku 2021 Spółka zatrudniała 21 aktywnych pracowników, w przeliczeniu na etaty. 
Spółka zatrudnia również współpracowników na umowę zlecenia oraz współpracuje z 
przedsiębiorcami, prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. W 2021 r. nie było 
zwolnień grupowych.  

Spółka w ramach przyjętej polityki rachunkowości przyjęła uproszczenie do ogólnych zasad ustawy 
o rachunkowości i nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze, ponieważ zgodnie z decyzją 
Zarządu wielkość odprawy przyznawanej pracownikowi jest ograniczona do wartości wynikającej z 
kodeksu pracy. Jednorazowe wypłaty świadczeń nie zniekształcają istotnie wyniku finansowego i 
wartości ujawnionych w zobowiązaniach.  

11. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
Spółka nie wykorzystuje bezpośrednio zasobów naturalnych, wobec czego jej działalności nie ma 
istotnego wpływu na środowisko naturalne.  

12. INFORMACJE DODATKOWE 
Do dnia przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obowiązek umarzania 
świadectw pochodzenia dotyczący roku 2021 nie został zrealizowany. Spółka może zrealizować 
wyżej wymieniony obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 30 czerwca 2021 r.  

W roku obrotowym Spółka nie korzystała na potrzeby swojej działalności z kredytu bankowego.  
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