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Company name

Main office address (in Poland):

Street

House no 1 Flat no 58

Place

Post office in Post code 00-020 Country code PL

Community

County

Voivodeship

Foreign address (optional):

Street

House no Flat no

Place Post code Country code

Core business:

the PKD code(s) 7010Z

Entity ID

NIP: 5252494955NIP:

KRS: 0000372435 Obligatory field for the eKRS system

Timespan of the Entity operation (if limited):2

From day

To

The period being reported: 2

(this section contains the data copied from the header)

From day To day

01.01.2020 31.12.2020

Incorporation of the data from the internal units:2

Does this statement contains combined data of the autonomic internal units?

Nie

Assumption of the business continuity:

Tak

Terna Energy Transatlantic Sp. z o.o.

Szpitalna

Warszawa

Warszawa

M.St. Warszawa

mazowieckie

M.St. Warszawa

Was this statement created with assumption of the business contnuity in the predictable future?

Information if this statement contains the combined data - when this Entity contains internal units that

create their own financial statements:
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Tak

Describe these business continuity threats

Merged companies:

Nie

The ownership transfer method used in the merge (purchase, stock swap)

Accounting policies:

valuation methods of the assets and liabilities

Could you confirm that there are no threats to the business continuity?

the answer "No" means that there are certain threats

Was this statement created after this merge?

Was there a company merge during the reported period?

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z 

uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z 

tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy 

amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia 

środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 

przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w 

celu ich finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość 

początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, 

polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego 

środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe 

amortyzowane są metodą liniową . Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka 

trwałego do używania. Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o 

ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia 

korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie 

odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w 

szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane 

przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. 

W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji 

pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. W 

przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji 

pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wykazuje się w kwocie 

wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając 

stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Aktualizacja wyceny dotyczy 

należności przeterminowanych, jak i nie przeterminowanych, jeżeli wiadomo, że ich zapłąta jest zagrożona. W 

bilansie odpisy zmniejszają nalezności, których dotyczą. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej 

zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Na dzień bilansowy 

należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rezerwy na zobowiązania odzwierciedlają wynikający z 

przeszłych zdarzeń niedający się uniknąć obowiązek wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można 

wiarygodnie określić, chociaż ani ich ostateczna wysokość, ani termin wymagalności nie są w chwili ich ujęcia pewne. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki 

pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski na ten dzień. Podatek  dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część 

bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Zgodnie z art.37 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostaka odstepuje od ustalania 

aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień 

bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz 

powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza 

się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia 

produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków 

trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach 

obcych, przyjęto następujące kursy: 2019 1 EUR = 4.2585 PLN; 1 USD = 3.7977 PLN; 2020 1 EUR = 4.6147 PLN; 1 USD = 

3.7584 PLN; Instrumenty  finansowe  ujmowane  są  oraz wyceniane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  

z  dnia 12  grudnia 2001  roku  w sprawie  szczegółowych   zasad  uznawania,  metod wyceny, zakresu ujawniania  i 

sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).  Zasady    wyceny  i ujawniania   

aktywów   finansowych   opisane   w poniższej    nocie    nie   dotyczą     instrumentów finansowych    wyłączonych    z 

Rozporządzenia   w   tym   w     szczególności    udziałów    i  akcji   w jednostkach podporządkowanych,  praw  i  

zobowiązań  wynikających  z  umów   leasingowych  i ubezpieczeniowych,   należności   i  zobowiązań   z  tytułu   

dostaw    i   usług   oraz instrumentów finansowych    wyemitowanych    przez   Spółkę   stanowiących   jej 

instrumenty kapitałowe. Aktywa   finansowe   wprowadza  się  do  ksiąg  rachunkowych  na   dzień   zawarcia 

kontraktu   w cenie  nabycia, to jest w wartości godziwej  poniesionych wydatków lub przekazanych   w   zamian  

innych  składników   majątkowych,   zaś   zobowiązania finansowe w wartości  godziwej  uzyskanej kwoty lub   

wartości  otrzymanych innych składników  majątkowych.  Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia 

się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Jeżeli wycena na dzień bilansowy różni się od ceny, po której 

instrumenty figurowały dotąd w księgach to roznicę odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozycja aktywów 

finansowych w bilansie obejmuje udziały lub akcje w polskich i zagranicznych spółkach. Za moment nabycia udziałów 

lub akcji uważa się datę zawarcie umowy zakupu. Do wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych, 

zastosowanie mają przepisy ustawy o rachunkowości. W przypadku obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta 

udziały i akcje w innych jednostkach wycenianie są według rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Udziały wykazywane są jako inwestycje krótkoterminowe, jeśli są przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia 

bilansowego, lub jako inwestycje długoterminowe, jeśli ich zbycie jest planowane później niż z upływem 12 miesięcy. 

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów długoterminowych wycenia się: według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny rynkowej, lub metodą praw 

własności (jeśli jest stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych). Zaliczone do 

długoterminowych aktywów finansowych udziały w innych jednostkach wycenia się na dzień bilansowy według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości rynkowej. Skutki wyceny według 

wartości rynkowej rozlicza się z kapitałem z aktualizacji wyceny. Zasada ostrożności wymaga oceny na dzień 

bilansowy, czy posiadane przez jednostkę udziały nie utraciły wartości. Pod uwagę brane są straty bilansowe, 

pogorszenie stanu finansowego, niezdolność do wypracowywania zysku, obniżenie kapitału zakładowego w spółce, w 

której jednostka posiada udziały, czy postawienie jej w stan upadłości. Rachunkowość  zabezpieczeń  jest stosowana  

wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania: -  przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona 

została formalna dokumentacja,   -  planowana  transakcja  poddawana zabezpieczeniu  jest  wysoce 

prawdopodobna, a  z  jej charakterystyki wynika, że jest  zagrożona zmianami w przepływach pieniężnych,  które  

mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki,  -  efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na 

podstawie wiarygodnie ustalonej  wartości  godziwej  zabezpieczanej  pozycji  lub  przepływów pieniężnych z nią 

związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, -   w okresie sprawozdawczym efektywność 

zabezpieczenia jest mierzona bieżąco i utrzymuje się  na  wysokim   poziomie,   a  także   nie  różni  się   istotnie  od  

założeń   przyjętych  w udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem. Instrumenty   pochodne   nie   spełniające   

powyższych   wymagań  klasyfikowane  są   jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Kapitały własne 

ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w przepisach prawa, 

postanowieniach statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. W księgach rachunkowych kapitały własne ujmowane 

są z podziałem na kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy. Kapitał podstawowy wykazuje objęty 

przez udziałowców kapitał zakładowy w wysokości nominalnej, zgodnej z zawartą notariwlnie umową. Jako czynne 

rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazywane są krótkoterminowe, przypadające na następny rok obrotowy 

koszty opłaconych z góry usług. W pasywach bilansu jako Rozliczenie międzyokresowe przychodów wykazywana jest 

nominalna wartość stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które staną się przychodem dopiero w 

przyszłych okresach. Dzieli się je na krótkoterminowe - jeżeli przychody te zostaną odpisane w roku następującym po 

dniu bilansowym i długoterminowe - obejmujące resztę rozliczeń.
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methods used for determinig the financial result

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z 

uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z 

tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy 

amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia 

środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 

przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w 

celu ich finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość 

początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, 

polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego 

środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe 

amortyzowane są metodą liniową . Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka 

trwałego do używania. Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o 

ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia 

korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie 

odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w 

szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane 

przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. 

W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji 

pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. W 

przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji 

pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wykazuje się w kwocie 

wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając 

stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Aktualizacja wyceny dotyczy 

należności przeterminowanych, jak i nie przeterminowanych, jeżeli wiadomo, że ich zapłąta jest zagrożona. W 

bilansie odpisy zmniejszają nalezności, których dotyczą. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej 

zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Na dzień bilansowy 

należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rezerwy na zobowiązania odzwierciedlają wynikający z 

przeszłych zdarzeń niedający się uniknąć obowiązek wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można 

wiarygodnie określić, chociaż ani ich ostateczna wysokość, ani termin wymagalności nie są w chwili ich ujęcia pewne. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki 

pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski na ten dzień. Podatek  dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część 

bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Zgodnie z art.37 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostaka odstepuje od ustalania 

aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień 

bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz 

powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza 

się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia 

produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków 

trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach 

obcych, przyjęto następujące kursy: 2019 1 EUR = 4.2585 PLN; 1 USD = 3.7977 PLN; 2020 1 EUR = 4.6147 PLN; 1 USD = 

3.7584 PLN; Instrumenty  finansowe  ujmowane  są  oraz wyceniane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  

z  dnia 12  grudnia 2001  roku  w sprawie  szczegółowych   zasad  uznawania,  metod wyceny, zakresu ujawniania  i 

sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).  Zasady    wyceny  i ujawniania   

aktywów   finansowych   opisane   w poniższej    nocie    nie   dotyczą     instrumentów finansowych    wyłączonych    z 

Rozporządzenia   w   tym   w     szczególności    udziałów    i  akcji   w jednostkach podporządkowanych,  praw  i  

zobowiązań  wynikających  z  umów   leasingowych  i ubezpieczeniowych,   należności   i  zobowiązań   z  tytułu   

dostaw    i   usług   oraz instrumentów finansowych    wyemitowanych    przez   Spółkę   stanowiących   jej 

instrumenty kapitałowe. Aktywa   finansowe   wprowadza  się  do  ksiąg  rachunkowych  na   dzień   zawarcia 

kontraktu   w cenie  nabycia, to jest w wartości godziwej  poniesionych wydatków lub przekazanych   w   zamian  

innych  składników   majątkowych,   zaś   zobowiązania finansowe w wartości  godziwej  uzyskanej kwoty lub   

wartości  otrzymanych innych składników  majątkowych.  Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia 

się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Jeżeli wycena na dzień bilansowy różni się od ceny, po której 

instrumenty figurowały dotąd w księgach to roznicę odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozycja aktywów 

finansowych w bilansie obejmuje udziały lub akcje w polskich i zagranicznych spółkach. Za moment nabycia udziałów 

lub akcji uważa się datę zawarcie umowy zakupu. Do wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych, 

zastosowanie mają przepisy ustawy o rachunkowości. W przypadku obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta 

udziały i akcje w innych jednostkach wycenianie są według rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Udziały wykazywane są jako inwestycje krótkoterminowe, jeśli są przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia 

bilansowego, lub jako inwestycje długoterminowe, jeśli ich zbycie jest planowane później niż z upływem 12 miesięcy. 

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów długoterminowych wycenia się: według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny rynkowej, lub metodą praw 

własności (jeśli jest stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych). Zaliczone do 

długoterminowych aktywów finansowych udziały w innych jednostkach wycenia się na dzień bilansowy według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości rynkowej. Skutki wyceny według 

wartości rynkowej rozlicza się z kapitałem z aktualizacji wyceny. Zasada ostrożności wymaga oceny na dzień 

bilansowy, czy posiadane przez jednostkę udziały nie utraciły wartości. Pod uwagę brane są straty bilansowe, 

pogorszenie stanu finansowego, niezdolność do wypracowywania zysku, obniżenie kapitału zakładowego w spółce, w 

której jednostka posiada udziały, czy postawienie jej w stan upadłości. Rachunkowość  zabezpieczeń  jest stosowana  

wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania: -  przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona 

została formalna dokumentacja,   -  planowana  transakcja  poddawana zabezpieczeniu  jest  wysoce 

prawdopodobna, a  z  jej charakterystyki wynika, że jest  zagrożona zmianami w przepływach pieniężnych,  które  

mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki,  -  efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na 

podstawie wiarygodnie ustalonej  wartości  godziwej  zabezpieczanej  pozycji  lub  przepływów pieniężnych z nią 

związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, -   w okresie sprawozdawczym efektywność 

zabezpieczenia jest mierzona bieżąco i utrzymuje się  na  wysokim   poziomie,   a  także   nie  różni  się   istotnie  od  

założeń   przyjętych  w udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem. Instrumenty   pochodne   nie   spełniające   

powyższych   wymagań  klasyfikowane  są   jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Kapitały własne 

ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w przepisach prawa, 

postanowieniach statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. W księgach rachunkowych kapitały własne ujmowane 

są z podziałem na kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy. Kapitał podstawowy wykazuje objęty 

przez udziałowców kapitał zakładowy w wysokości nominalnej, zgodnej z zawartą notariwlnie umową. Jako czynne 

rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazywane są krótkoterminowe, przypadające na następny rok obrotowy 

koszty opłaconych z góry usług. W pasywach bilansu jako Rozliczenie międzyokresowe przychodów wykazywana jest 

nominalna wartość stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które staną się przychodem dopiero w 

przyszłych okresach. Dzieli się je na krótkoterminowe - jeżeli przychody te zostaną odpisane w roku następującym po 

dniu bilansowym i długoterminowe - obejmujące resztę rozliczeń.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od 

daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza 

rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, 

towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy 

rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Przychody ze sprzedaży towarów obejmują przychody 

ze sprzedaży składników majątkowych, nabytych w celu odsprzedaży w stanie  nieprzetworzonym. W szczególności 

zalicza się do tej pozycji sprzedaż praw ze świadectw pochodzenia energii wiatrowej ze źródeł odnawialnych. Do 

przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług. W szczególności 

zalicza się do tej pozycji sprzedaż  energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.Wydrukowano: 31.03.2021 12:04 Strona 4 z 14 e-sprawozdanie finansowe dla KRS (podgląd)
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Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od 

daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza 

rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, 

towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy 

rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Przychody ze sprzedaży towarów obejmują przychody 

ze sprzedaży składników majątkowych, nabytych w celu odsprzedaży w stanie  nieprzetworzonym. W szczególności 

zalicza się do tej pozycji sprzedaż praw ze świadectw pochodzenia energii wiatrowej ze źródeł odnawialnych. Do 

przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług. W szczególności 

zalicza się do tej pozycji sprzedaż  energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się 

przewidzieć przyszłości. 

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 'Sprawozdanie 

finansowe sporządzono stosując zasady przyjęte w polityce rachunkowości, opisane w zaakceptowanej przez zarząd 

dokumentacji.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki 

działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez 

Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości 

stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
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Balance Sheet
all amounts inPLN

As at: 31.12.2020 31.12.2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

A 504 817 012,80 510 095 670,90

I 0,00 0,00

1

2

3

4

II 0,00 0,00

1 0,00 0,00

a)

b)

c)

d)

e)

2

3

III 0,00 0,00

1

2

3

IV 504 817 012,80 510 095 670,90

1

2

3 504 817 012,80 510 095 670,90

a) 504 817 012,80 510 095 670,90

504 817 012,80 510 095 670,90

Terna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

Tangible fixed assets in use

land (including right to perpetual usufruct)

buildings, premises, civil and water engineering structures

technical equipment and machines

Fixed assets

R&D expenses

vehicles

other tangible fixed assets

Advances for tangible fixed assets under construction

Tangible fixed assets under construction

Intangible assets

Goodwill

Other intangible assets

Advances for intangible assets

Tangible fixed assets

Assets

1) shares

2) other securities

3) loans granted

4) other long-term financial assets

Long-term receivables

From related parties

From other entities, where this company owns a capital share

From other entities

in related parties

Long-term investments

Real property

Intangible assets

Long-term financial assets
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Balance Sheet
all amounts inPLNTerna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

As at: 31.12.2020 31.12.2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

b) 0,00 0,00

c) 0,00 0,00

4

V 0,00 0,00

1

2

B 7 581 102,10 7 069 049,49

I 0,00 0,00

1

2

3

4

5

II 71 054,41 6 856 341,90

1 0,00 6 791 938,64

a) 0,00 6 791 938,64

0,00 6 791 938,64

b)

Current Assets

Other long-term investments

Long-term prepayments

Deferred tax assets

1) shares

Other prepayments

Inventory

Materials

Semi-finished products and work in progress

Assets (cont. 'Long-term financial assets')

in other entities, where this company owns a capital share

2) other securities

3) loans granted

4) other long-term financial assets

Finished products

Goods

Advances for deliveries

Short-term receivables

Receivables from related parties

trade receivables, maturing:

2) other securities

3) loans granted

4) other long-term financial assets

in other entities

1) shares

1) up to 12 months

2) above 12 months

other

including: objects under construction

Wydrukowano: 31.03.2021 12:04 Strona 7 z 14 e-sprawozdanie finansowe dla KRS (podgląd)



Balance Sheet
all amounts inPLNTerna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

As at: 31.12.2020 31.12.2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

2 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

3 71 054,41 64 403,26

a) 0,00 0,00

b) 71 054,41 64 403,26

c)

d)

III 7 510 047,69 212 707,59

1 7 510 047,69 212 707,59

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

c) 7 510 047,69 212 707,59

7 510 047,69 212 707,59

2

IV

C

D

512 398 114,90 517 164 720,39Total assets (sum of A, B, C, and D)

Called up share capital

receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits

Receivables from other entities, where this company owns a capital share

other

Assets (cont. 'Short-term receivables')

claimed at court

Short-term investments

Short-term financial assets

2) above 12 months

other

Receivables from other entities

trade receivables, maturing:

1) up to 12 months

2) above 12 months

trade receivables, maturing:

1) up to 12 months

1) shares

2) other securities

3) loans granted

4) other short-term financial assets

cash and other pecuniary assets

1) cash in hand and at bank

in related parties

1) shares

2) other securities

3) loans granted

4) other short-term financial assets

in other entities

2) other cash

3) other pecuniary assets

Other short-term investments

Short-term prepayments

Own shares

including: prepayments for pending construction contracts
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Balance Sheet
all amounts inPLNTerna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

As at: 31.12.2020 31.12.2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

A 512 386 996,24 517 129 693,68

I 503 056 700,00 503 056 700,00

II 613 800,00 613 800,00

III 11 450 888,70 16 729 546,80

IV

V -3 270 353,12 -1 651 544,29

VI 535 960,66 -1 618 808,83

VII

B 11 118,66 35 026,71

I 1 379,01 1 727,18

1

2 0,00 0,00

3 1 379,01 1 727,18

1 379,01 1 727,18

II 0,00 0,00

1

2

3 0,00 0,00

a)

b)

c)

d)

e)

Equity

Share capital

 – fair value adjustments

Other reserve capitals, including:

 – created according the company (statute) rules

 – for own shares

Previous years' profit (loss)

Liabilities and provisions for liabilities

Net profit (loss)

Write-off on net profit during the financial year (negative value)

Supplementary capital, including:

 – excess of the actual share values over their nominal values

Liabilities and Equity

Revaluation reserve, including:

 – long-term

 – short-term

Long-term liabilities

To related parties

To other entities, where this company owns a capital share

To other entities

Provisions for liabilities

Provision for deferred income tax

Provision for retirement and similar benefits

 – long-term

 – short-term

Other provisions

credits and loans

arising from issuance of debt securities

other financial liabilities

bill-of-exchange liabilities

other
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Balance Sheet
all amounts inPLNTerna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

As at: 31.12.2020 31.12.2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

III 9 739,65 33 299,53

1 4 802,09 2 540,29

a) 4 428,00 2 214,00

4 428,00 2 214,00

b) 374,09 326,29

2 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

3 4 937,56 30 759,24

a)

b)

c)

d) 4 937,56 30 759,24

4 937,56 30 759,24

e)

f)

g)

h)

i)

4

IV 0,00 0,00

1

2 0,00 0,00

512 398 114,90 517 164 720,39

 – accruals of construction contracts

Total equity and liabilities (sum of A and B)

Short-term liabilities

to related parties

trade liabilities, maturing:

1) up to 12 months

2) above 12 months

other

Liabilities and Equity (cont. 'Liabilities and provisions for liabilities')

credits and loans

arising from issuance of debt securities

other financial liabilities

trade liabilities, maturing:

1) up to 12 months

2) above 12 months

to other entities, where this company owns a capital share

trade liabilities, maturing:

1) up to 12 months

2) above 12 months

other

to other entities

Accruals

Negative goodwill

Other accruals

 – long-term

 – short-term

received advances for deliveries

bill-of-exchange liabilities

tax, customs, insurance and other liabilities

payroll liabilities

other

Special funds
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Profit or Loss Statement
all amounts inPLN

for: 2020 2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

A 0,00 0,00

I

II

III

IV

B 41 193,71 8 350 161,44

I

II

III 41 193,71 7 076 218,44

IV 0,00 1 273 576,00

V

VI

VII 0,00 367,00

VIII

C -41 193,71 -8 350 161,44

D 1,14 6 857 067,47

I

II

III

IV 1,14 6 857 067,47

E 230,84 230,45

I

II

III 230,84 230,45

F -41 423,41 -1 493 324,42

G 577 403,95 0,00

 – including: objects under construction

Terna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

Financial revenues

Loss on disposal of non-financial fixed assets

Payroll

comparative variant

Net revenues from sales and equivalent, including:

Net revenues from sales of products

Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative 

value)

Manufacturing cost of products for internal purposes

Net revenues from sales of goods and materials

 – excise duty

Operating expenses

Amortisation and depreciation

Consumption of materials and energy

External services

Taxes and charges, including:

 – revenues from related parties

Social security and other benefits, includng:

 – retirement benefits

Other costs by type

Value of goods and materials sold

Profit (loss) on sales (A-B)

Remaining operating revenues

Gain on disposal of non-financial fixed assets

Subsidies

Revaluation of non-financial assets

Other operating revenues

Remaining operating expenses

Revaluation of non-financial assets

Other operating expenses

Profit (loss) on operating activities (C+D-E)
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Profit or Loss Statement
all amounts inPLNTerna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

for: 2020 2019
Adj. comparative data for 

the prev. period

I

a)

b)

II

III

IV

V 577 403,95 0,00

H 19,88 125 484,41

I 19,88 14 858,41

19,88 14 858,41

II

III

IV 0,00 110 626,00

I 535 960,66 -1 618 808,83

J

K

L 535 960,66 -1 618 808,83

Other statutory reductions in profit (increases in loss)

Financial expenses

 – losses in related parties

Revaluation of financial assets

Interest, including:

 – interest for related parties

Other

Income tax

Net profit (loss) (I-J-K)

Profit (loss) on business activities (F+G-H)

Loss on disposal of financial assets, including:

 – entities, which shares are owned by this company

from other entities, including:

 – entities, which shares are owned by this company

Interest, including:

 – interest from related parties

Gain on disposal of financial assets, including:

 – gain in related parties

Revaluation of financial assets

Other

Dividend and profit sharing, including:

from related parties, including:

comparative variant, cont. of previous page
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Additional Information:
all amounts inPLN

Reconcilation of difference between the financial result and the income tax basis

Total:
from capital 

gains:
Total:

from capital 

gains:

A. 535 960,66
___

-1 618 808,83
___

B. 0,00 0,00

C. 273 318,47 1 452,31

legal basis: Sec par. pt. lt. (detailing, resulting from the entity needs or from its specifics)

1) przeszacowania na koniec roku 15a 3 273 318,47 1 452,31

0,00 0,00

D. 0,00 0,00

E. 186,30 594,57

legal basis: Sec par. pt. lt. (detailing, resulting from the entity needs or from its specifics)

1) Pozostałe koszty 16 186,30 594,57

0,00 0,00

F. 1 398,89 92 201,46

legal basis: Sec par. pt. lt. (detailing, resulting from the entity needs or from its specifics)

1) Niezapłacone odsetki od pożyczek 16 1 11 19,88 11,84

2) Przeszacowania na koniec roku 15a 3 0,00 90 462,44

3) Rezerwa na koszty pośrednie 16 1 27 1 379,01 1 727,18

0,00 0,00

G. 1 727,18 82 784,89

legal basis: Sec par. pt. lt. (detailing, resulting from the entity needs or from its specifics)

1) Rezerwa na koszty pośrednie 16 1 27 1 727,18 1 200,00

2) zapłacone odsetki od pozyczki 16 1 11 0,00 81 584,89

0,00 0,00

262 500,20
___

-1 610 250,00
___

H. 262 500,20 0,00

I. 0,00 0,00

J. 0,00
___

-1 610 250,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Attachments and explanations:

Attachment: NotySF2020.pdf

Attachment:

Terna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

noty 

other (less than 20 TPLN):

other (less than 20 TPLN):

other (less than 20 TPLN):

other (less than 20 TPLN):

Previous years' loss

Income (A - B - C + D + E + F - G)

Costs not recognized as deductible in current year, including:

Costs deductible in current year, accounted in previous years' books, 

including:

Reconcilation of difference between the financial result (profit or loss) and 

the income tax basis

Current period Previous period

Other changes of the income tax basis

Income tax basis

Income tax

Permanent differences between the financial profit (loss) and the profit 

(loss) for tax calculation

Profit (loss)

Revenues exempt from taxation *

Revenues non-taxable in the current year, including:

Revenues taxable in current year, accounted in previous years' books

Non-deductible costs*, including:

37956FA8.pdf
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Additional Information:
all amounts inPLNTerna Energy Transatlantic Sp. z o.o. 

Attachment:

Attachment:

Attachment:

Attachment:

Attachment:

Attachment:

Attachment:

Attachment:
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