
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - ENERGIA ELEKTRYCZNA

na potrzeby własne (jako 

odbiorca końcowy)*
do odsprzedaży*

(1) (3) = (4)+(5) (4) (5)

1.

2.

…

 Razem:

na potrzeby własne (jako 

odbiorca końcowy)*
do odsprzedaży*

(1) (3) = (4)+(5) (4) (5)

1.

2.

…

 Razem:

zakupiona na potrzeby 

własne (jako odbiorca 

końcowy)*

dostarczona do odbiorców 

końcowych w ramach 

bilansowania handlowego oraz 

umów na dostawę energii 

elektrycznej*

przeznaczona do dalszej 

odsprzedaży* 

(1) (3) =(4)+(5)+(6) (4) (5) (6)

1.

2.

…

 Razem:

zakupionej na potrzeby 

własne (jako odbiorca 

końcowy)*

dostarczona do odbiorców 

końcowych w ramach 

bilansowania handlowego oraz 

umów na dostawę energii 

elektrycznej*

przeznaczonej do dalszej 

odsprzedaży* 

(1) (3) =(4)+(5)+(6) (4) (5) (6)

1.

2.

…

 Razem:
*Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  energii elektrycznej należy wpisać „0”.

Tab 7. Zakup energii elektrycznej z rynku bilansującego  oraz od przedsiębiorstw świadczących Państwu  usługę  bilansowania handlowego  w 2014 r. 

w tym koszt energii elektrycznej:

[zł]

Zakup łączny [MWh]*

(2)

L.p.

(2)

*Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpił zakup  energii elektrycznej należy wpisać „0”.

L.p. Nazwa sprzedawcy

z tego:

z tego:

Tab. 6. Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej do podmiotów, którym sprzedana została w 2014 r. energia elektryczna w celu jej dalszej odsprzedaży.

(2)

*Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  energii elektrycznej należy wpisać „0”.

[MWh]

Nazwa nabywcy

[zł]

Przychód łączny ze 

sprzedaży [zł]*

Koszt łączny [zł]*

Tab. 5. Zestawienie podmiotów, którym sprzedana została w 2014 r. energia elektryczna w celu jej dalszej odsprzedaży.

L.p. Nazwa nabywcy

*Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  energii elektrycznej należy wpisać „0”.

[MWh]

Sprzedaż łączna [MWh] *

(2)

L.p. Nazwa sprzedawcy

w tym:

Tab 8. Koszty zakupu energii elektrycznej z rynku bilansującego  oraz od przedsiębiorstw świadczących  Państwu usługę  bilansowania handlowego  w 2014 r. 



zakupiona na potrzeby 

własne (jako odbiorca 

końcowy)*

dostarczona do odbiorców 

końcowych*

przeznaczona do dalszej 

odsprzedaży*

(1) (2) (4) (5) =(6)+(7)+(8) (6) (7) (8)

1.

2.

…

 Razem:

zakupionej na potrzeby 

własne (jako odbiorca 

końcowy)*

dostarczonej do odbiorców 

końcowych*

przeznaczonej do dalszej 

odsprzedaży*

(1) (2) (4) (5) =(6)+(7)+(8) (6) (7) (8)

1.

2.

…

 Razem:

w tym:

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

w tym koszt energii elektrycznej:

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę energii 

elektrycznej 

(rok) 

[zł]

Zakup łączny [MWh]*

*Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  energii elektrycznej należy wpisać „0”.

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę energii 

elektrycznej 

(rok)

Koszt łączny [zł]*

(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

..............................................................................

*Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpił zakup  energii elektrycznej należy wpisać „0”.

[MWh]

L.p.

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail):

Tab 9. Zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii  z dostawą energii elektrycznej w 2014 r. 

L.p.

Tab 10. Koszt zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii  z dostawą energii elektrycznej w 2014 r. 


