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Sprawozdanie bilansowe noœników energii
za okres
od pocz¹tku roku do koñca .... kw. 2008 r.

Symbol rodzaju podstawowej
dzia³alnoœci wg PKD

Przekazaæ/wys³aæ do 15. dnia
kalendarzowego po kwartale

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Nazwa noœnika
energii

Jednost- Kod
Lp. ka noœmia- nika
ry

Zapas
pocz¹tkowy

1

3

0

Wêgiel kamienny
energetyczny z
wy³¹czeniem brykietów

01

Wêgiel kamienny
koksuj¹cy z wy³¹czeniem brykietów

02

Wêgiel brunatny (lignit)

03

Gaz ziemny w stanie
ciek³ym lub gazowym,
wysokometanowy

04

Gaz ziemny w stanie
ciek³ym lub gazowym,
zaazotowany

2

Dane z jednym znakiem po przecinku
Zakup

Produkcja

wartoœæ
w tys. z³

iloœæ
4

5

Sprzeda¿

w tym zakup
z zagranicy

ogó³em

6

wartoœæ
w tys. z³

iloœæ
7

8

Zapas
koñcowy

Zu¿ycie

9

iloœæ
10

11

60

t

61

03

13

X

X

05

14

X

X

Koks i pó³koks z wêgla
kamiennego i brunatne- 06
go (lignitu) lub torfu

62

dam

Benzyna silnikowa,
bezo³owiowa

07

Benzyna lotnicza

08

t

3

88

69

Nazwa noœnika
energii

JedKod
nostLp.
noœka
nika
miary

Zapas
pocz¹tkowy

1

3

0

2

Oleje napêdowe do
silników (Diesla)

09

64

Olej opa³owy lekki

10

96

Olej opa³owy
LSC - o niskiej zawarto11
œci siarki (< 1%) (ciê¿ki
olej opa³owy)
Olej opa³owy HSC - o
wysokiej zawartoœci
siarki (≥1%) (ciê¿ki olej
opa³owy)

t

Zakup
Produkcja

wartoœæ
w tys. z³

iloœæ
4

5

Sprzeda¿

w tym zakup
z zagranicy

ogó³em

6

wartoœæ
w tys. z³

iloœæ
7

8

Zapas
koñcowy

Zu¿ycie

9

iloœæ
10

11

98

12

99

Gaz ciek³y LPG (propan
13
i butan skroplony)

12

Energia elektryczna

14 MWh

24

X

X

Gaz koksowniczy

15 dam3

16

X

X

23

X

X

Ciep³o w parze i gor¹cej
16
wodzie

GJ
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.....................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.......................................................................
(miejscowoœæ, data)

......................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA
do formularza G-02a
Pojêcia i zasady sporz¹dzania sprawozdañ z gospodarki paliwowo - energetycznej zosta³y omówione w Zeszycie Metodycznym pt.
„Zasady metodyczne sprawozdawczoœci statystycznej z zakresu
gospodarki paliwami i energi¹ oraz definicje stosowanych pojêæ” wydanym przez GUS w 2006 r. dostêpnym równie¿ na stronie internetowej GUS pod adresem: http://www.stat.gov.pl/dane_
spol-gosp/prod_bud_inw/zasady_metodyczne/zasady2006.pdf.

1 tona = 1370 litrów benzyna lotnicza (kod 69)

Przy wype³nianiu poszczególnych pozycji sprawozdania G-02a
powinna byæ spe³niona dla danych iloœciowych nastêpuj¹ca zasada:
zapas pocz¹tkowy(+)produkcja(+)zakup(–)sprzeda¿(–)zu¿ycie
(=) zapas koñcowy, o ile nie stanowi¹ inaczej wyjaœnienia uzupe³niaj¹ce. Nie nale¿y wykazywaæ zakupu/sprzeda¿y w przypadku
refaktur.

1 tona = 1125 litrów olej opa³owy lekki (kod 96)

W rubryce 0 - wymienione s¹ nazwy noœników energii. Symbole
PKWiU przyporz¹dkowane dla poszczególnych wierszy podano poni¿ej:
Symbol PKWiU

Nazwa noœnika energii

0

Lp.

1

10.10.11-50.00

Wêgiel kamienny energetyczny
z wy³¹czeniem brykietów

01

10.10.11-30.00

Wêgiel kamienny koksuj¹cy
z wy³¹czeniem brykietów

02

10.20.10-30.00

Wêgiel brunatny (lignit)

03

11.10.20-00.10

Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub
04
gazowym, wysokometanowy

11.10.20-00.20

Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub
gazowym, zaazotowany

05

23.10.10-30; 23.10.10-50.00

Koks i pó³koks z wêgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub
torfu

06

23.20.11-50

Benzyna silnikowa, bezo³owiowa

07

23.20.11-40.00

Benzyna lotnicza

08

23.20.15-50.10; 23.20.15-50.20;
23.20.15-50.30

Oleje napêdowe do silników
(Diesla)

09

x

Olej opa³owy lekki

10

23.20.17-50.00

Olej opa³owy LSC - o niskiej zawartoœci siarki (< 1%) (ciê¿ki olej
opa³owy)

11

23.20.17-70.00

Olej opa³owy HSC - o wysokiej
zawartoœci siarki (≥ 1%) (ciê¿ki
olej opa³owy)

12

x

Gaz ciek³y LPG (propan i butan
skroplony)

13

40.11.10

Energia elektryczna

14

40.21.10-03.00

Gaz koksowniczy

15

40.30.10

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie

16

Dane nale¿y podawaæ z jednym miejscem po przecinku.
W rubryce 1 - wyszczególnione s¹ jednostki miary, w jakich
nale¿y wykazywaæ poszczególne noœniki, np. paliwa sta³e i ciek³e
wykazuje siê w tonach, gazowe w dam3 (tys. m3), ciep³o w GJ
/gigad¿ulach/, a energiê elektryczn¹ w MWh /megawatogodzinach/.
Je¿eli w dokumentacji wystêpuj¹ inne jednostki, nale¿y je przeliczyæ,
przyjmuj¹c:

1 tona = 1316 litrów benzyna bezo³owiowa 95 (kod 88)
1 tona = 1312 litrów benzyna bezo³owiowa 98 (kod 88)
1 tona = 1320 litrów benzyna uniwersalna U95 (kod 88)
1 tona = 1195 litrów olej napêdowy do silników (Diesla)
(kod 64)
1 tona = 1050 litrów olej opa³owy ciê¿ki (kod 98 i 99)
1 tona = 1850 litrów gaz ciek³y LPG (kod 12)
W rubryce 2 - podane s¹ symbole kodu noœnika
s³u¿¹ce do identyfikacji niezbêdnej do przetwarzania danych. W kodzie 64 - nale¿y wykazaæ wszystkie typy olejów
napêdowych do silników z zap³onem samoczynnym (Diesla), wykorzystywane w transporcie drogowym lub kolejowym, zu¿ywane w silnikach spalinowych samochodów,
ci¹gnikach rolniczych itp. oraz do celów technologicznych
lub grzewczych (nie nale¿y uto¿samiaæ ich z rop¹ naftow¹).
W rubrykach 3 i 11 - nale¿y podaæ zapas na pocz¹tek
roku (1 stycznia) oraz na koniec okresu sprawozdawczego.
W rubryce 4 - nale¿y wykazaæ iloœæ wytworzonej produkcji ogó³em zarówno z surowca w³asnego, jak i powierzonego niezale¿nie od tego, czy wyroby te s¹ przeznaczone
do sprzeda¿y, czy zu¿ywane do dalszego przerobu w jednostce sprawozdawczej. W rubryce tej nale¿y wykazaæ
równie¿ odzysk.
Przyk³ad obliczeñ do uzupe³nienia rubryki 4, wiersz 16:
Spalono 22,3 tony wêgla o wartoœci opa³owej 21500 MJ/t.
Aby obliczyæ uzyskan¹ iloœæ ciep³a, mno¿ymy iloœæ spalonego wêgla przez jego wartoœæ opa³ow¹ i wynik dzielimy
przez tysi¹c:
22,3 x 21500 = 479450 MJ
479450 : 1000 = 479,4 GJ
Je¿eli sprawnoœæ naszego kot³a wynosi 60 %, to obliczamy:
479,4 x 60 % = 287,6 GJ - i jest to wielkoœæ produkcji ciep³a.
W rubryce 5 - nale¿y podaæ ca³kowity przychód/zakup z
zewn¹trz na potrzeby produkcyjno-eksploatacyjne oraz do
odsprzeda¿y, natomiast w rubryce 7 tylko przychód/zakup z
importu. Import obejmuje przywóz z zagranicy (kraje UE i
spoza UE) paliw oraz pochodnych noœników energii .
W rubryce 6 - nale¿y podaæ wartoœæ (w tysi¹cach
z³otych) ca³kowitego przychodu/zakupu z zewn¹trz ³¹cznie
z kosztami transportu.
W rubryce 8 i 9 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ sprzeda¿ na
zewn¹trz. Elektrownie, elektrociep³ownie, ciep³ownie i
zak³ady energetyczne do sprzeda¿y nie wliczaj¹ tzw. sprzeda¿y na zu¿ycie w³asne.
Uwaga! W rubr. 6 i 9 (wartoœæ w tys. z³) nie nale¿y
uwzglêdniaæ podatku VAT.
W rubryce 10 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie na
wszystkie cele produkcyjne i pozaprodukcyjne (³¹cznie ze
stratami i ubytkami naturalnymi). Elektrownie, elektrociep³ownie, ciep³ownie i zak³ady energetyczne do zu¿ycia
wliczaj¹ równie¿ ciep³o i energiê elektryczn¹ zakupion¹ z
produkcji w³asnej.

