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I. Charakterystyka Grupy 
 
 
1. Podstawa prawna 
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności przygotowano zgodnie z § 90 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 r.- Dz.U. Nr 33, poz.259 („Rozporządzenie”). 
 
 
 
 
2. Podstawowe informacje o Grupie 
 
Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (KOGENERACJA S.A., „Jednostka Dominująca”, „Spółka 
Dominująca”, „Spółka”), spółka akcyjna zarejestrowana w Polsce. Siedziba Spółki Dominującej mieści się we Wrocławiu 
przy ul. Łowieckiej 24, a działalność Spółki prowadzona jest w dwóch zakładach produkcyjnych o łącznej mocy 
elektrycznej 363 MW i cieplnej 1 059 MWt, we Wrocławiu (EC Wrocław) i w Siechnicach k. Wrocławia (EC Czechnica). 
 
Obie elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą 
wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu 
elektroenergetycznego. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia 
uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, tj. najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej 
paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej. 
  
Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. powstała na skutek procesu prywatyzacji i restrukturyzacji ówczesnego 
ZEC Wrocław S.A., zapoczątkowanego w 1992 roku. W kolejnych latach wyodrębniano spółki powiązane, takie jak: 
VKN Polska Sp. z o.o., ZEC Service Sp. z o.o., Diagpom Sp. z o.o., ZEC Hurt Sp. z o.o., Ekotrakt Sp. z o.o., ESV S.A., 
które świadczą usługi na rzecz KOGENERACJI S.A. lub innych spółek z Grupy Kapitałowej, ale jednocześnie rozszerzają 
swoje usługi o rynki zewnętrzne. Spółki te zlokalizowane są na terenie Wrocławia i Siechnic.  
 
W pierwszym półroczu 2009 roku nastąpiły istotne zmiany w Grupie; spółka ZEC Hurt Sp. z o.o. i Ekotrakt Sp. z o.o. 
zostały włączone do konsolidacji. Spółka ZEC Service Sp. z o.o. i ZEC Diagpom Sp. z o.o. nie będą już objęte konsolidacją 
od kolejnego kresu sprawozdawczego. 
 
W Siechnicach zlokalizowana jest kolejna spółka zależna Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o., 
której udziały zostały przejęte w 1996 roku w zamian za wierzytelności z tytułu należności za ciepło. 
 
W skład Grupy wchodzi też Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., w której akcje zaczęto inwestować od 2001 roku, 
zajmująca się produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. 
w 2009 roku również dystrybucją ciepła a także ECeAuto Sp. z o.o. wydzielone ze struktur Przedsiębiorstwa Remontowego 
ECeRemont Sp. z o.o. Spółki te prowadzą działalność w Zielonej Górze. 
 
Spółkami Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. są także: Energokrak Sp. z o.o. (dostawa węgla i biomasy) 
i Everen Sp. z o.o. (handel energią elektryczną i prawami majątkowymi).  
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3. Akcjonariusze Spółki Dominującej  
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 5 Rozporządzenia) 
 
 
Poniżej przedstawiono wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.  
 
 
 
Stan na dzień przekazania raportu za I półrocze 2009 roku 
 
 
 

EC Kraków S.A. 2 642 869 17,74                  -   2 642 869   17,74                  
EDF International S.A. 2 483 830 16,67                  -   2 483 830   16,67                  
EnBW A.G. 2 323 302 15,59                  -   2 323 302   15,59                  
OFE PZU "Złota Jesień" 1 807 070          12,13                  (1,71) 1 552 505   10,42                  
Legg Mason TFI S.A. 766 442 5,14                    2,02           1 067 837      7,17                    
OFE ING -   -   5,34           796 000         5,34                    

zmiana % 
w okresie 

15.05.2009-
31.08.2009

% ogólnej liczby 
głosów na WZA w 

raporcie za I kwartał 
2009 roku

ilość głosów na WZA w 
raporcie za

I kwartał 2009 roku

ilość głosów na 
WZA na dzien 

przekazania 
raportu

% ogólnej liczby 
głosów na WZA na 
dzień przekazania 

raportu

 
 
 
 
 
W okresie od publikacji ostatniego raportu kwartalnego OFE PZU „Złota Jesień” zmniejszył udział w Spółce do 10,42% 
(Raport Bieżący 28/2009), Legg Mason TFI S.A. zwiększyło udział z 5,14% do 7,17%, wg danych zaktualizowanych po 
Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2009 roku (Raport Bieżący 23/2009) oraz OFE ING przekroczył próg 
5 % głosów (Raport Bieżący 25/2009). 
 
Spółka poinformowała również o zmianie zamiarów OFE PZU „Złota Jesień” ze zwiększania na zmniejszanie 
zaangażowania w akcje Spółki KOGENERACJA S.A., w której Fundusz posiada powyżej 10% na walnym zgromadzeniu 
Spółki (Raport Bieżący 25/2009). 
 
 
 
 
4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
 
a. Skład Zarządu 
 
 
Skład Zarządu VII kadencji od dnia 17 czerwca 2008 roku nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: 
 

1. Denis Bretaudeau   – Prezes Zarządu 
2. Michael Kowalik   – Członek Zarządu 
3. Andrzej Siennicki   – Członek Zarządu 
4. Krzysztof Wrzesiński   – Członek Zarządu 
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b. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z  rezygnacją trzech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej: Philippe Vavasseur, Richard Perrier, Michel 
Sondag ze skutkiem na dzień 3 marca 2009 roku oraz w wyniku zwiększenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
składu Rady Nadzorczej z 11 do 12 członków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca powołało 
następujących nowych członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.: Birgit Fratzke-Weiss, Philippe Castanet, 
Dominique Silvain oraz Raimondo Eggink.  
 
W dniu 30 marca 2009 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Philippe Castanet na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 
 
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
 
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej za I półrocze 2008 i 2009 roku przedstawiono w śródrocznym skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 01.01.2009-
30.06.2009, pkt 13 Transakcje z podmiotami powiązanymi; b. Transakcje z Kadrą kierowniczą. 
 
 
 
 

1. Marian Augustyn  – Członek Rady Nadzorczej 
2. Wojciech Burdynowski – Członek Rady Nadzorczej 
3. François Driesen – Członek Rady Nadzorczej 
4. Harald Minkner – Członek Rady Nadzorczej 
5. Richard Perrier – Członek Rady Nadzorczej 
6. Arkadiusz Repczyński  – Sekretarz Rady Nadzorczej 
7. Michel Sondag  – Członek Rady Nadzorczej 
8. Joachim Wojaczek – Członek Rady Nadzorczej 
9. Philippe Vavasseur – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
10. Henryk Zajas – Członek Rady Nadzorczej 
11. Danuta Żeleźna – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

1. Marian Augustyn  – Członek Rady Nadzorczej 
2. Wojciech Burdynowski – Członek Rady Nadzorczej 
3. Philippe Castanet – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
4. François Driesen – Członek Rady Nadzorczej 
5. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej 
6. Birgit Fratzke-Weiss – Członek Rady Nadzorczej 
7. Harald Minkner – Członek Rady Nadzorczej 
8. Arkadiusz Repczyński  – Sekretarz Rady Nadzorczej 
9. Dominique Silvain – Członek Rady Nadzorczej 
10. Joachim Wojaczek – Członek Rady Nadzorczej 
11. Henryk Zajas – Członek Rady Nadzorczej 
12. Danuta Żeleźna – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
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5. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.  
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 2 i 3 Rozporządzenia) 
 
 
a. Jednostka dominująca najwyższego szczebla 
 
Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest Grupa EDF z siedzibą we Francji. 
 
b. Struktura Grupy Kapitałowej 
 
Graficzną strukturę Grupy Kapitałowej oraz udział KOGENERACJI S.A.- Jednostki Dominującej w kapitale własnym 
poszczególnych spółek zależnych i stowarzyszonych a także powiązania poprzez spółki zależne ilustruje poniższy schemat.  
 
 
 
Stan na 30 czerwca 2009 roku 
 

 
 
 
LEGENDA: 

 
Udziały/akcje KOGENERACJI S.A. 
Udziały spółek zależnych 
 

 
 
 
Podstawowe dane finansowe dotyczące spółek Grupy przedstawiono w punkcie II 2b Wpływ wyników Spółek Grupy 
Kapitałowej na skonsolidowany wynik finansowy w I półroczu 2008 i 2009 roku, niniejszego sprawozdania. 
 
 
 
 

KOGENERACJA S.A. 

        EC Zielona Góra S.A. 98,40%       ECeAuto Sp. z o.o. 21,81% 

        VKN Polska Sp. z o.o. 100% 

           PPO Siechnice Sp. z o.o. 51,0% Everen Sp. z o.o. 

Ekotrakt Sp. z o.o. 100% 

                 ZEC Hurt Sp. z o.o. 99,60% Energokrak Sp. z o.o. 12,40% 

Jednostki stow
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KOGENERACJA S.A. posiada taki sam procentowy udział głosów jak i procentowy udział w kapitałach zakładowych 
spółek, za wyjątkiem udziału w spółce ECeAuto Sp. z o.o., gdzie procentowy pośredni udział głosów jest wyższy niż 
pośredni udział w kapitale i wynosi 35,81%.  
 
Spółka Everen Sp. z o.o. jest wykazywana, mimo braku powiązań kapitałowych, jako jednostka stowarzyszona, gdyż 
KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transakcje z tym podmiotem. 
 
 
c. Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
 
KOGENERACJA S.A. – Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
5 jednostek zależnych oraz wyceniła metodą praw własności udziały w 1. jednostce stowarzyszonej: 

 EC Zielona Góra S.A. – jednostka zależna (konsolidacja pełna), 
 Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. – jednostka zależna (konsolidacja pełna), 
 VKN Polska Sp. z o.o. – jednostka zależna (konsolidacja pełna), 
 ZEC Hurt Sp. z o.o. - jednostka zależna (konsolidacja pełna), 
 Ekotrakt Sp. z o.o. - jednostka zależna (konsolidacja pełna), 
 ECeAuto Sp. z o.o. – jednostka stowarzyszona (wycena metodą praw własności). 

 
Udziały w spółce ZEC Service Sp. z o.o. zostały sprzedane w dniu 29 czerwca 2009 roku. W śródrocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęty został wynik finansowy spółki ZEC Service Sp. z o.o. za okres 
01.01.2009-30.06.2009 r.  
 
d. Jednostki zależne 
 
Procentowy udział w kapitałach zakładowych spółek zależnych Grupy Kapitałowej oraz wartość nominalną udziałów/akcji 
w posiadaniu KOGENERACJI S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku i na koniec 2008 roku przedstawiają poniższe 
tabele. 
 
 
 

Stan na 31 grudnia 2008 r.

Ilość udziałów/akcji
(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

%
kapitału

EC Zielona Góra S.A. 13 199 900   527 996           25                  527 299                13 182 475  99,87        
VKN Polska Sp. z o.o. 9 600 000     19 200             500                19 200                  9 600 000    100,00      
PPO Siechnice Sp. z o.o. 18 680 500   37 361             500                19 054                  9 527 000    51,00        
ZEC Service Sp. z o.o. 562 500        1 118               500                490                       245 000       43,83        
ZEC Sp. z o.o. 42 090 000   21 045             2 000             3 934                    7 868 000    18,69        
Ekotrakt Sp. z o.o. 1 765 000     3 530               500                613                       306 500       17,37        
Diagpom Sp. z o.o. 125 000        250                  500                -   -   -   

Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu 
KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)

Kapitał 
zakładowy

Ilość 
udziałów/akcji

(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)
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Stan na 30 czerwca 2009 r.

Ilość udziałów/akcji
(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

%
kapitału

EC Zielona Góra S.A. 13 853 150   554 126           25                  545 277                13 631 925  98,40        
VKN Polska Sp. z o.o. 14 100 000   28 200             500                28 200                  14 100 000  100,00      
PPO Siechnice Sp. z o.o. 18 680 500   37 361             500                19 054                  9 527 000    51,00        
ZEC Hurt Sp. z o.o. 625 500        1 251               500                1 246                    623 000       99,60        
Ekotrakt Sp. z o.o. 1 765 000     3 530               500                -   -   -   

Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu 
KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)

Kapitał 
zakładowy

Ilość 
udziałów/akcji

(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

 
 
 
 
 
e. Charakterystyka działalności jednostek zależnych 
 
EC „Zielona Góra” S.A.  
EC „Zielona Góra” S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie: 
 wytwarzania energii elektrycznej, 
 wytwarzania ciepła, 
 dystrybucji ciepła i dostawy ciepła sieciowego  (od 1 kwietnia 2009 r., po połączeniu się z Zielonogórską Energetyką 

Cieplną Sp. z o.o.) 
 
Do końca lipca 2004 r. produkcja ciepła i energii elektrycznej prowadzona była w procesie skojarzonego wytwarzania przy 
wykorzystaniu węgla jako paliwa produkcyjnego. Od sierpnia 2004 roku, po uruchomieniu bloku gazowo-parowego (BGP) 
o mocy 190 MW i 95 MWt, nastąpiło odwrócenie proporcji produkcji energii elektrycznej i ciepła i obecnie produkowana 
jest głównie energia elektryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł).  
Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła i ogrzewanej wody użytkowej dla miasta Zielona Góra. 
 
W czerwcu 2008 r. zapadły decyzje dotyczące połączenia Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (dystrybucja 
ciepła) z EC Zielona Góra S.A. Połączenie nastąpiło 1 kwietnia 2009 r. na podstawie art. 492 § 1pkt.1 KSH w drodze 
przeniesienia całego majątku ZEC Sp. z o.o. na EC Zielona Góra S.A. w zamian za akcje utworzone w podwyższonym 
kapitale spółki przejmującej. Po połączeniu kapitał zakładowy EC Zielona Góra S.A. wzrósł o 653tys. zł i wynosi 
13 853 tys. zł. W związku z podniesieniem kapitału zakładowego zostało wyemitowanych 26 130 akcji imiennych, 
zwykłych serii „D”, które objęła KOGENERACJA S.A. (17 978 sztuk) oraz Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim 
(8 152 sztuk). Dawny ZEC Sp. z o.o. działa w strukturach EC Zielona Góra S.A. jako Zakład Dystrybucji Ciepła. 
 

VKN Polska Sp. z o.o.  
Spółka została powołana w 1995 roku w celu gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania pochodzących 
z KOGENERACJI S.A 
Przedmiotem działalności gospodarczej VKN Polska Sp. z o. o. jest przede wszystkim: 
 sprzedaż ubocznych produktów spalania węgla kamiennego (UPS) spełniających odpowiednie normy do budownictwa, 

drogownictwa i ceramiki na rynku krajowym oraz za granicą,  
 zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu, składowiskiem odpadów 

w Kamieniu (gmina Długołęka), Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, (gmina 
Święta Katarzyna),  

 usługi transportowe w ramach przewozu oferowanych produktów i zagospodarowywanych odpadów, jak również 
zewnętrzne usługi transportowe, 

 dostawy biomasy do jednostek energetycznych w ramach produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), 
 sprzedaż stabilizacji i podbudów drogowych - wytwarzanych przez podmiot powiązany Ekotrakt Sp. z o.o., 
 świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. 
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PPO Siechnice Sp. z o.o.  
KOGENERACJA S.A. nabyła udziały w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej 
„Siechnice” Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 1996 roku. Udziały przejęto od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w zamian za wierzytelności z tytułu należności za ciepło dostarczone przez KOGENERACJĘ S.A. na rzecz PPO Siechnice 
w latach 1992-1995. Obecnie spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw ogrodniczych w Polsce. Przedmiotem 
działalności gospodarczej PPO Siechnice jest przede wszystkim produkcja ogrodnicza: 
 uprawa warzyw, kwiatów, roślin ozdobnych,  
 szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych. 

W marcu 2009 roku Minister Skarbu Państwa (49% udziałów) poinformował o przyspieszeniu prywatyzacji podmiotu 
i zamiarze sprzedaży udziałów.  
 
 
Ekotrakt Sp. z o.o. 
Przedmiotem działalności spółki jest: 
 wytwarzanie mieszanek budowlanych opartych na bazie cementów, kruszyw i ubocznych produktów spalania węgla 

kamiennego, 
 przygotowywanie mieszanek z przeznaczeniem na betony drogowe, podbudowy i stabilizacje. 

 
Spółka została objęta konsolidacją w 2009 roku. Docelowo Ekotrakt Sp. z o.o. zostanie przyłączony do VKN Polska Sp. z o.o. 
Połączenie zaplanowano w 2010 r. 
 
 
ZEC Hurt Sp. z o.o. 
Podstawowym zakresem prowadzonej działalności są usługi logistyczne realizowane na rzecz KOGENERACJI S.A. oraz 
stowarzyszonych z nią podmiotów Grupy Kapitałowej obejmujące: 
 zakupy i kompletację dostaw urządzeń, części zamiennych i materiałów niezbędnych do utrzymania produkcji, odzieży 

roboczej, sprzętu bhp, środków czystości i artykułów biurowych, 
 prowadzenia prac remontowych, 
 prowadzenie gospodarki materiałowej, usługi magazynowe i obrót odpadami. 

 
Spółka została objęta konsolidacją w 2009 roku. 
 
W czerwcu 2009 roku Jednostka Dominująca sprzedała akcje spółki zależnej ZEC Service Sp. z o.o. 
 
 
f. Jednostki stowarzyszone 
 
Strukturę kapitałów zakładowych spółek stowarzyszonych, a także wartość nominalną udziałów/akcji w posiadaniu 
KOGENERACJI S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku przedstawiają poniższe tabele. 
 
 
Stan na 31 grudnia 2008 r.

Ilość udziałów/akcji
(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

%
kapitału

ZEC Hurt Sp. z o.o. 625 500        1 251               500                320                       160 000       25,58        
Energokrak Sp. z o.o. 415 000        830                  500                103                       51 500         12,40        

Kapitał 
zakładowy

Ilość 
udziałów/akcji

(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu 
KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)
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Stan na 30 czerwca 2009 r.

Ilość udziałów/akcji
(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

%
kapitału

Energokrak Sp. z o.o. 415 000        830                  500                103                       51 500         12,40        

Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu 
KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)

Kapitał 
zakładowy

Ilość 
udziałów/akcji

(szt.)

Wartość 
nominalna 

udziału/akcji
(zł)

 
 
 
 
Jednostką stowarzyszoną jest również ECeAuto Sp. z o.o., w której Spółka nie posiada bezpośrednio udziałów. Udział 
pośredni wynosi 21,79% oraz udział w głosach 35,81%. Spółka jest konsolidowana metodą praw własności. 
 
 
 
g. Charakterystyka działalności jednostek stowarzyszonych 
 
 
Energokrak Sp. z o.o. 
Przedmiotem działalności spółki jest: 
 dostawa węgla energetycznego i biomasy dla spółek Grupy EDF w Polsce, 
 utylizacja ubocznych produktów spalania. 

 
Everen Sp. z o.o. 
Everen to przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną należące do Grupy EDF. Powstało z połączenia Pionu Handlowego 
Elektrowni „Rybnik” S.A. i spółki obrotu energią EDF-EnBW Polska Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest: 
 handel energią elektryczną, 
 handel prawami majątkowymi. 

KOGENERACJA S.A. nie posiada udziałów w spółce Everen, ale ze względu na istotne transakcje pomiędzy podmiotami 
Grupy została zakwalifikowana jako spółka stowarzyszona. 
 
ECeAuto Sp. z o.o. 
Przedmiotem działalności spółki wyodrębnionej w 1995 roku ze struktur EC „Zielona Góra” S.A. są: 
 diagnostyka, dystrybucja gazów technicznych, 
 oficjalny dealer Skoda Auto Polska. 

 
KOGENERACJA S.A. bezpośrednio nie posiada udziałów w spółce, ale ze względu na istotny udział pośredni wycenia 
spółkę metodą praw własności. 

19 grudnia 2008 r. Walne Zgromadzenie PRE ECeRemont Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zbycia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa ECeRemont dotyczącej części remontowej na rzecz spółki Polimex-Energo Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Umowę sprzedaży podpisano 30 grudnia 2008 roku.  

W styczniu 2009 roku pozostała część przedsiębiorstwa - salon samochodowy Skoda - przyjął nazwę ECeAuto Sp. z o.o., 
w którym Jednostka Dominująca posiada poprzez EC Zielona Góra S.A. niezmieniony udział pośredni. 9 lutego 2009 r. Sąd 
Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował zmiany w KRS dotyczące tej spółki. W czerwcu oszacowano wartość udziałów 
spółki ECeAuto w celu ich sprzedaży. 

12 stycznia 2009 r., Zarząd EC ZG zaakceptował wniosek Zarządu Polimex - Energo w sprawie  zmiany nazwy spółki na 
„ECeRemont”.  12 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował zmiany w KRS dotyczące nazwy i siedziby 
spółki. Obecnie spółka nosi nazwę  „ECeRemont” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.  Spółka ta nie ma powiązań 
kapitałowych z EC Zielona Góra S.A. 
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h. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 
 
Poniżej przedstawiono transakcje i zdarzenia, które miały wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej w I półroczu 2009 roku: 
 
Spółki zależne 
 

 
1) Połączenie spółek EC Zielona Góra S.A. i ZEC Sp. z o.o. 
 

 W dniu 1 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował połączenie spółek EC Zielona Góra S.A. 
i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  Połączenie obu podmiotów nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 
pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku Spółki ZEC Sp. z o.o. (Spółka 
Przejmowana) na EC Zielona Góra S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za akcje utworzone w podwyższonym 
kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej. Po połączeniu 
KOGENERACJA S.A. posiada w EC Zielona Góra S.A. 545 277 akcji, co daje 98,40% kapitału zakładowego 
Spółki. Miasto Zielona Góra posiada 8.152 akcji EC Zielona Góra S.A. (1,47%), a pracownicy 697 (0,13%). 

 
2) Nabycie  udziałów ZEC Hurt Sp. z o.o. 

 
 W marcu 2009 r. podpisane zostały umowy sprzedaży udziałów, na mocy których KOGENERACJA S.A. nabyła 

od 59 indywidualnych udziałowców ZEC Hurt Sp. z o.o. łącznie 218 udziałów tej Spółki. Na koniec marca 2009 r. 
KOGENERACJA S.A. była właścicielem 43% kapitału zakładowego ZEC Hurt Sp. z o.o. 
W dniu 6 kwietnia 2009 r. podpisane zostały umowy sprzedaży udziałów, na mocy których KOGENERACJA S.A. 
nabyła od sześciu instytucjonalnych udziałowców ZEC Hurt Sp. z o.o. łącznie 708 udziałów tej Spółki. Aktualnie 
KOGENERACJA S.A. jest właścicielem 1 246 udziałów ZEC Hurt Sp. z o.o., co stanowi 99,6 % kapitału 
zakładowego spółki. 
 

3) Nabycie  udziałów VKN Polska Sp. z o.o. 
 
 W dniu 18 czerwca 2009 r. Zarząd KOGENERACJI S.A. złożył oświadczenie o objęciu 10 000 nowych udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym VKN Polska Sp. z o.o. , wpłata na podwyższony kapitał nastąpiła w dniu 
29 czerwca 2009 r. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 5 000 tys. zł (z 14 100 tys. zł do 19 100 tys. zł) 
uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VKN Polska Sp. z o.o. w dniu 16 czerwca 2009 r. 

 
4) Sprzedaż udziałów Ekotrakt Sp. z o.o. 
 

 W dniu 27 lutego 2009 r. podpisana została pomiędzy KOGENERACJĄ S.A. i VKN Polska Sp. z o.o. umowa 
sprzedaży udziałów Ekotrakt Sp. z o.o. KOGENERACJA S.A. zbyła na rzecz VKN Polska Sp. z o.o. 613 udziałów 
spółki Ekotrakt Sp. z o.o. za łączną kwotę 473 849 zł. KOGENERACJA S.A nie posiada już udziału w kapitale 
spółki Ekotrakt Sp. z o.o., jednakże udział pośredni emitenta wynosi 100%. 

 
5) Sprzedaż udziałów ZEC Service  Sp. z o.o. 
 

 W dniu 29 czerwca 2009 r. podpisana została pomiędzy ZEC Service Sp. z o.o. i KOGENERACJĄ S.A. umowa 
zakupu udziałów własnych w celu umorzenia.  KOGENERACJA S.A. zbyła na rzecz ZEC Service Sp. z o.o. 
(w celu umorzenia) udziały za łączną kwotę 5 289 tys. zł. Przejście własności i umorzenie ww. udziałów nastąpiło 
z chwilą podpisania Umowy. 

 
Spółki stowarzyszone 
 
1) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa ECeRemont Sp. z o.o. 
 

 30 grudnia EC Zielona Góra S.A. podpisała umowę sprzedaży z Polimex-Energo zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa (części remontowej) spółki PRE ECeRemont Sp. z o.o. W styczniu 2009 roku pozostała część 
przedsiębiorstwa-salon samochodowy Skoda - przyjął nazwę ECeAuto Sp. z o.o., w którym Jednostka Dominująca 
posiada poprzez EC Zielona Góra S.A. niezmieniony udział pośredni. 9 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze zarejestrował zmiany w KRS dotyczące tej spółki. W czerwcu oszacowano wartość udziałów spółki 
ECeAuto Sp. z o.o. w celu ich sprzedaży. 
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i. Inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej 
 
W I półroczu 2009 roku inwestycje kapitałowe dokonane zostały przez Jednostkę Dominującą w ramach następujących transakcji: 

 zakup 10 000 udziałów spółki VKN Polska Sp. z o.o., wartość transakcji 5 000 tys. zł, 
 zakup udziałów ZEC Hurt Sp. z o.o., wartość transakcji 1 888 tys. zł, 
 sprzedaż udziałów ZEC Service Sp. z o.o., wartość transakcji 5 289 tys. zł, 
 sprzedaż udziałów Ekotrakt Sp. z o.o., wartość transakcji 474 tys. zł. 

 
Wpływ przedstawionych transakcji na zmianę procentowego udziału KOGENERACJI S.A. w kapitale spółek opisano 
powyżej, pkt 5 d niniejszego sprawozdania. 
 
j. Pozostałe lokaty kapitałowe 
 
Ponadto KOGENERACJA S.A. posiada akcje spółki Towarowa Giełda Energii S.A. (4,66% udziału w kapitale spółki). 
 
 
6. Zatrudnienie 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
Zatrudnienie w Jednostce Dominującej wg stanu na 30 czerwca 2009 roku oraz wg stanu na 31 grudnia w latach 2006-2008 
kształtowało się zgodnie z wykresem poniżej. 
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II. Podstawowe dane produkcyjno-finansowe 
 
 

1. Podstawowe produkty 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
 
a. Podstawowe produkty - KOGENERACJA S.A. 
 
Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty 
zielone i czerwone. 
 
Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w jednostkach produkcji w I półroczu 2009 i 2008 roku prezentuje 
poniższe zestawienie. 
 
 
 

Ciepło TJ 5 184                        4 887                         297                 6                 

Energia elektryczna MWh 623 178                    658 536                     (35 358) (5)
Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 7 428                        7 258                        170                 2                 

Zmiana 
(%)J.m.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia 
do 30 czerwca

2008 r.

Zmiana 
(ilość)

 
 
 
Sprzedaż ciepła w I półroczu 2009 roku wyniosła 5 184 TJ, o 6 % więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Wzrost sprzedaży ciepła spowodowany został wystąpieniem w okresie grzewczym niższych temperatur atmosferycznych 
w porównaniu do  roku ubiegłego. Dodatkowo trwają działania marketingowo-handlowe mające na celu pozyskanie 
nowych odbiorców ciepła. 
 
Sprzedaż energii elektrycznej w I półroczu 2009 roku ukształtowała się na poziomie 623 178 MWh i była niższa 
w porównaniu z rokiem 2008 o 35 358 MWh, tj. o 5 %. Spadek ten wynikał z konieczności ograniczenia produkcji w tzw. 
pseudokondensacji (a więc bez równoczesnego wytwarzania ciepła). 
 
Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 7 428 TJ (w tym 5 184 TJ przypada na ciepło) i była 
wyższa od sprzedaży okresu analogicznego o ponad 2 %. 
 
 
Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w I półroczu 2009 i 2008 roku kształtowały się zgodnie 
z poniższą tabelą. 
 
 

Wartość
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Wartość
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Zmiana
(wartość)

Zmiana
(%)

Ciepło 132 394           47                  115 624           49                  16 770                 15                   

Energia elektryczna 126 927           44                  92 602             39                  34 325                 37                   

Certyfikaty 22 797             8                    19 282             8                    3 515                   18                   

Usługi systemowe -   -   6 385               3                    (6 385) (100)
Pozostałe 3 183               1                    2 364               1                    819                      35                   
Przychody ze sprzedaży 
produktów 285 301           100                236 257           100                49 044                 21                   

30 czerwca 2009 r.             30 czerwca 2008 r.
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b. Podstawowe produkty EC Zielona Góra S.A. 
 
Podstawowymi produktami spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty 
żółte. EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem, podobnie jak KOGENERACJA S.A., prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale w odmiennych proporcjach produkcji, tj. z przewagą 
produkcji energii elektrycznej. Odmienne jest też paliwo produkcyjne, EC Zielona Góra S.A. wytwarza głównie energię 
w oparciu o gaz ziemny w bloku gazowo-parowym.  
 
 
Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w EC Zielona Góra S.A. w I półroczu 2009 i 2008 roku prezentuje 
poniższe zestawienie. 
 
 

Ciepło TJ 996                           854                            142                 17               
Energia elektryczna MWh 679 756                    689 791                     (10 035) (1)

-blok węglowy MWh 4 996                          6 716                            (1 720) (26)
-blok gazowo-parowy MWh 674 760                      683 075                        (8 315) (1)

Sprzedaż globalna
w jednostkach TJ 3 443                        3 337                        106                 3                 

Zmiana 
(%)J.m.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia 
do 30 czerwca

2008 r.

Zmiana 
(ilość)

 
 
 
W I półroczu 2009 r. sprzedaż ciepła osiągnęła poziom 996 TJ i była wyższa, w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego o 142 TJ (tj. o 17%). Wzrost sprzedaży ciepła podyktowany był przede wszystkim znacznie niższymi 
temperaturami zewnętrznymi w miesiącach styczniu i lutym roku 2009 w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 
poprzedniego oraz spowodowany był przez fakt, że 1 kwietnia 2009 r. EC Zielona Góra (spółka przejmująca) połączyła się 
z lokalnym dystrybutorem ciepła – spółką ZEC Sp. z o.o.. 
 
W I półroczu 2009 r. sprzedaż energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 679 756 MWh i była niższa 
w porównaniu z I półroczem 2008 r. o 10 035 MWh (tj. o 1%), z czego spadek na sprzedaży energii elektrycznej z bloku 
węglowego był zdecydowanie wyższy i wyniósł 26 %. Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej na bloku węglowym 
związane było z działaniami optymalizującymi proces produkcji zmierzającymi do uzyskania jak najwyższej liczby 
certyfikatów żółtych. Produkcja energii elektrycznej na BGP kształtowała się na podobnym poziomie (odchylenie jedynie 
1%). Różnica na wolumenie produkcji energii elektrycznej spowodowana była także faktem, że do 31 marca 2008 roku 
sprzedaż energii elektrycznej była objęta Kontraktem Długoterminowym. 
 
Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła  3 443 TJ  i była wyższa w porównaniu do I półrocza 
2008 r. o 106 TJ, tj. o 3 %.  
 
Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w analizowanym okresie roku 2009 oraz w roku 2008 
EC Zielona Góra S.A. kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Wartość
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Wartość
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Zmiana
(wartość)

Zmiana
(%)

Ciepło 27 450             13                  23 515             15                  3 935                   17                   
Energia elektryczna 140 481           69                  125 028           78                  15 453                 12                   
Certyfikaty 36 454             18                  10 775             7                    25 679                 238                 
Pozostałe 559                  0                    680                  0                    (121) (18)

Przychody ze sprzedaży 
produktów 204 945           100                159 998           100                44 947                 28                   

30 czerwca 2009 r.             30 czerwca 2008 r.
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2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy Kapitałowej 
 (zgodnie z § 87 ust.7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
 
a. Elementy skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
W I półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego netto 
o 71 146 tys. zł. (124 922 tys. zł w I półroczu 2009 roku i 53 776 tys. zł w I półroczu 2008 roku), tj. o 132%,  przy czym 
największy wpływ na tę zmianę miał wynik finansowy netto Jednostki Dominującej (wzrost o 39 323 tys. zł) i spółki 
zależnej EC Zielona Góra S.A. (wzrost wyniku konsolidacyjnego o 44 921 tys. zł). 
 
W analizowanym okresie najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał zysk brutto na sprzedaży, który 
wzrósł o 89% w stosunku do I półrocza 2008 roku i spowodowany był głównie uzyskaniem wyższych przychodów 
ze sprzedaży przez spółki Grupy oraz wzrost dodatkowych przychodów z tytułu rekompensat po rozwiązaniu KDT 
o 4 656 tys. zł w spółce EC Zielona Góra S.A. 
 
 
 

w tysiącach  złotych

Przychody 539 641                    451 943                    87 698                
Przychody z tyt. rekompensat KDT 13 576                      8 920                        4 656                  
Koszt własny sprzedaży (370 608) (364 297) (6 311)
Zysk brutto na sprzedaży 182 609                    96 566                      86 043                
Koszty sprzedaży (5 661) (5 826) 165                     
Koszty zarządu (19 616) (18 564) (1 052)
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 8 500                        2 893                        5 607                  
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 165 832                    75 069                      90 763                
Wynik na działalności finansowej (8 144) (7 752) (392)
Wynik finansowy netto 124 922                    53 776                      71 146                

Zmiana
(wartość)

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

 
 
 
 
b. Wpływ wyników Spółek Grupy Kapitałowej na skonsolidowany wynik finansowy w I półroczu w 2008 i 2009 roku 
 
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej 

01.01.2009 r. - 30.06.2009 r.
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Jednostkowy wynik finansowy netto 166 593   90 342  73 920  469     367  1 930   599   (1 216) 182 -   
Przeszacowanie do wartości godziwych (2 284) -   (2 159) (125) -   -   -   -   -   -   

Dostosowanie do zasad rachunkowości Grupy 903          -   950       -   -   36        (83) -   -   -   

Reklasyfikacje 39            -   39         -   -   -   -   -   -   -   
Inne korekty (16 725) (21) (14 496) -   -   -   -   (2 208) -   -   

Wynik finansowy  po przekształceniu 148 526   90 321  58 254  344     367  1 966   516   (3 424) 182 -   
Wyksięgowanie wzajemnych transakcji (19 597) -   -   -   -   -   -   -   -   (19 597)
Korekty kapitałowe (5 867) -   -   -   -   (5 867) -   -   -   -   
Inne korekty 1 860       -   2 018    -   (287) -   -   -   129  -   
Wyniki konsolidacyjne 124 922   90 321  60 272  344     80    (3 901) 516   (3 424) 311 (19 597)
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01.01.2008 r. - 30.06.2008 r.
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Jednostkowy wynik finansowy netto 71 882       51 019  15 680  86      104     2 167  1 597  1 229   -   
Przeszacowanie do wartości godziwych (615) -   (74) -   -   -   -   (541) -   

Dostosowanie do zasad rachunkowości Grupy 725            -   1 034    (229) -   (112) (76) 108       -   

Reklasyfikacje 207            -   207       -   -   -   -   -   -   
Inne korekty (448) 48         (496) -   -   -   -   -   -   

Wynik finansowy  po przekształceniu 71 751       51 067  16 351  (143) 104     2 055  1 521  796      -   
Wyksięgowanie wzajemnych transakcji (17 870) -   -   -   -   -   -   -   (17 870)
Korekty kapitałowe -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Inne korekty (105) -   -   -   (104) -   -   (1) -   
Wyniki konsolidacyjne 53 776       51 067  16 351  (143) -   2 055  1 521  795      (17 870)
 
 
W efekcie wzrostu wyników finansowych największych spółek w Grupie Kapitałowej: KOGENERACJI S.A. i EC Zielona 
Góra S.A. wpływ pozostałych spółek Grupy na skonsolidowany wynik jest nieznaczny. 
 
Kwota wzajemnych transakcji w I półroczu 2009 roku to głównie dywidenda wypłacona Jednostce Dominującej przez 
EC Zielona Góra S.A. w wysokości 25 047 tys. zł (16 346 tys. zł w I półroczu 2008 roku oraz rozliczenie transakcji 
marżowych ze spółką ZEC Service Sp. z o.o., której udziały zostały sprzedane).  
 
Korekta EC Zielona Góra S.A. na kwotę 14 496 tys. zł to efekt zmiany wyniku finansowego netto po dniu bilansowym po 
otrzymaniu decyzji Prezesa URE w sprawie dopłaty gazowej i kosztów osieroconych, przedstawiona poniżej w pkt. 
2i Omówienie wpływu wyniku EC Zielona Góra S.A. na wynik Grupy. 
 
 
c. Omówienie wpływu wyniku KOGENERACJI S.A. na wynik Grupy 
 
W I półroczu 2009 roku Spółka osiągnęła jednostkowy wynik finansowy netto w wysokości 90 342 tys. zł, wyższy 
o 39 323 tys. zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Spółki 
przedstawiono i omówiono w poniższych tabelach. 
 
 
Elementy rachunku zysków i strat KOGENERACJA S.A. 
 
 

w tysiącach  złotych

Przychody 286 166                    236 383                    49 783               
Koszt własny sprzedaży (206 926) (191 765) (15 161)
Zysk brutto na sprzedaży 79 240                      44 618                      34 622               
Koszty zarządu (3 558) (4 366) 808                    
Koszty sprzedaży (526) (575) 49                      
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 761                           150                           611                    
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 75 917                      39 827                      36 090               
Wynik na działalności finansowej 30 506                      19 970                      10 536               
Podatek dochodowy (16 081) (8 778) (7 303)
Wynik finansowy netto 90 342                      51 019                      39 323               

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

Zmiana
(wartość)
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Przychody KOGENERACJA S.A. 
 
 
 

w tysiącach  złotych

Przychody 286 166                    236 383                    49 783               21                 
Przychody ze sprzedaży produktów 285 301                      236 257                      49 044                21                  

w tym: certyfikaty 22 797 19 282 3 515                  18
w tym: usługi systemowe -   6 385                         (6 385) (100)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 865                             126                             739                     587                

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

Zmiana
(%)

Zmiana
(wartość)

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

 
 
W I półroczu 2009 roku Spółka osiągnęła przychody w kwocie 286 166 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów 
w wysokości 285 301 tys. zł oraz ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 865 tys. zł. W I półroczu 2008 roku 
przychody kształtowały się na poziomie 236 383 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów 236 257 tys. zł, a ze 
sprzedaży towarów i materiałów 126 tys. zł. 
 
Wyższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w analizowanym okresie 2009 roku (o 49 783 tys. zł), to efekt 
wyższych stosowanych cen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Przyrost średniej ceny energii elektrycznej 
tzw. „czarnej” spowodowany urynkowieniem tej ceny wyniósł 35,4%; przyrost średniej ceny uwzględniający sprzedaż 
certyfikatów pochodzenia energii „zielonej” i „czerwonej” wyniósł 34,1%; przyrost produkcji energii elektrycznej 
na biomasie drzewnej wyniósł 41,2%. 
Przyrost średniej ceny ciepła wyniósł odpowiednio 8,5% a ceny mocy cieplnej 6,3% - przyrost jednoczłonowej ceny ciepła 
wyniósł zatem 7,5% - wpłynęły na to korzystne ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła KOGENERACJI S.A. wprowadzone 
w życie z dniem 1 sierpnia 2008 roku  a zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w I półroczu 2009 roku wyniosły 865 tys. zł  i wzrosły o 739 tys. zł, głównie 
z tytułu wzrostu przychodów ze sprzedaży energii konwencjonalnej. 
 
 
d. Koszty stałe i koszty zmienne KOGENERACJA S.A. 
 
W I półroczu 2009 roku koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów ukształtowały się na poziomie wyższym 
o 11,6 % w relacji do I półrocza 2008 roku i wyniosły 117 962 tys. zł. W I półroczu 2008 roku koszty te osiągnęły poziom 
105 661 tys. zł. Wyższy poziom kosztów zmiennych o 12 301 tys. zł to konsekwencja wyższych kosztów paliwowych 
spowodowanych wzrostem cen podstawowego paliwa produkcyjnego o 22% w przeliczeniu na jednostkę energii 
chemicznej z 7,14 zł/GJ do 8,71 zł/GJ, co stanowi średnio. 170,72 zł/t w I półroczu 2008 roku do 207,75 zł/GJ średnio 
w I półroczu 2009 roku. Niższe koszty akcyzy to skutek przeniesienia obowiązku podatkowego z dniem 01.03.2009 r. 
z wytwórcy energii elektrycznej na jej dystrybutora, wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku 
akcyzowym. Niższy poziom pozostałych kosztów zmiennych to skutek niższych kosztów zakupu energii na rynku 
bilansującym o 2 727 tys. zł oraz rozwiązania części rezerwy przeznaczonej na zakup uprawnień do emisji CO2. 
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w  tysiącach złotych

Koszty zmienne (117 962) (105 661) -   -   -   -   (117 962) (105 661)

koszty paliwowe (110 030) (87 265) -   -   -   -   (110 030) (87 265)
akcyza (5 557) (12 336) -   -   -   -   (5 557) (12 336)
pozostałe koszty zmienne (2 375) (6 060) -   -   -   -   (2 375) (6 060)

Koszty stałe (88 939) (86 083) (3 558) (4 366) (526) (575) (93 023) (91 024)
koszty pracy (35 172) (34 566) (2 576) (3 020) (338) (416) (38 086) (38 002)
remonty (7 065) (6 365) -   (5) -   -   (7 065) (6 370)
amortyzacja (21 538) (21 613) (11) (11) -   -   (21 549) (21 624)
usługi (17 916) (16 072) (579) (998) (85) (129) (18 580) (17 199)
pozostałe koszty stałe (7 248) (7 467) (392) (332) (103) (30) (7 743) (7 829)

Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów

(25) (21) -   -   -   -   (25) (21)

Koszty razem (206 926) (191 765) (3 558) (4 366) (526) (575) (211 010) (196 706)

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

RazemKoszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

 
 
 
Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów w I półroczu 2009 roku wyniosły 93 023 tys. zł, przy analogicznym 
poziomie kosztów pracy i amortyzacji a wyższym poziomie nakładów na remonty urządzeń wytwórczych (o kwotę 
695 tys. zł) oraz wzrostem kosztów usług obcych (o kwotę 1 381 tys. zł). Koszty stałe analogicznego okresu ubiegłego 
wyniosły 91 024 tys. zł. 
Na poziom kosztów pracy w I półroczu 2009 roku miały wpływ następujące czynniki:  
- wzrost wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych o kwotę 1 349 tys. zł (spadek stanu zatrudnienia to 30 etatów – 
stan zatrudnienie na 30 czerwca 2009 roku, 671 etatów, stan zatrudnienia na 30 czerwca 2008 roku, 701 etatów - co 
spowodowało wzrost kosztów restrukturyzacji zatrudnienia o kwotę 621 tys. zł),  
- niższy niż w ubiegłym okresie przyrost rezerw pracowniczych o 1 313 tys. zł, 
- zwiększenie pozostałych świadczeń pracowniczych o 48 tys. zł. 
 
Wzrost kosztów usług obcych spowodowany został realizacją umów związanych z przedsięwzięciami współspalania 
biomasy drzewnej oraz wzrostem usług marketingowych, poligraficznych i reklamy. 
 
e. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej KOGENERACJA S.A. 
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2009 osiągnął poziom wyższy od analogicznego okresu 
roku ubiegłego, przy niższym saldzie utworzonych i rozwiązanych rezerw o łączną kwotę 3 012 tys. zł  (w I półroczu 2008 
rozwiązano rezerwę z tytułu likwidacji środków trwałych w kwocie 1 950 tys. zł oraz rezerwę na dostawy i usługi nie 
fakturowane w kwocie 500 tys. zł).  
Poprawa wyniku na pozostałej działalności operacyjnej okresu bieżącego nastąpiła dzięki wymianie uprawnień do emisji 
CO2 EUA/CER (transakcja SWAP). Zysk z tego tytułu osiągnął poziom 2 899 tys. zł; w analogicznym okresie roku 
ubiegłego transakcje te nie wystąpiły. 
 
 
f. Wynik na działalności finansowej KOGENERACJA S.A. 
 
Znacząco wyższy wynik osiągnięty na działalności finansowej (o 10 536 tys. zł) to efekt wyższych przychodów 
finansowych z tytułu otrzymanej dywidendy z EC Zielona Góra o kwotę 8 700 tys. zł oraz sprzedaży udziałów spółki 
zależnej ZEC Service Sp. z o.o. w kwocie netto  5 044 tys. zł.  
 
g. Wynik finansowy netto KOGENERACJA S.A. 
 
Spółka w I półroczu 2009 roku osiągnęła wynik finansowy netto w kwocie 90 342 tys. zł, natomiast w I półroczu 2008 roku 
wynik ten ukształtował się na poziomie 51 019 tys. zł i był niższy o 39 323 tys. zł.  
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Poprawa wyniku finansowego netto Jednostki Dominującej to efekt: 
  wyższego wyniku na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wyniku: 

 wzrostu przychodów ze sprzedaży o 49 783 tys. zł tj.o 21%, główną przyczyną zmiany był znaczny wzrost cen 
energii elektrycznej tzw. „czarnej” ze 140,62 zł/ MWh w roku 2008 do 201,68 zł/MWh w roku 2009 tj. 43,4% 
za jednostkę oraz wzrost produkcji energii „zielonej” produkowanej z biomasy o 21% (z 31 059 MWh 
w I półroczu 2008 do 37 567 MWh w I półroczu roku 2009), 

 mniejszego tempa wzrostu kosztów własnych sprzedaży, tj. o 8%, w porównaniu do tempa wzrostu 
przychodów (o 21%). Największy wpływ miało przeniesienie obowiązku płacenia podatku akcyzowego 
z producenta  energii elektrycznej na jej dystrybutora (-6 779 tys. zł) oraz  nieznaczny wzrost kosztów stałych . 

 wyższego wyniku na działalności finansowej o 10 536 tys. zł z tytułu wyższych wpływów wypłaconej dywidendy przez  
spółkę zależną EC Zielona Góra (o kwotę 8 700 tys. zł) oraz  sprzedaży udziałów spółki zależnej ZEC Service Sp. z o.o. – 
zysk ze sprzedaży udziałów wyniósł 5 044 tys. zł.  

 
 
h. Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE 
 
 
 

w %

Rentowność aktywów (ROA) 8,79                            5,40                            63                       
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 10,87                          6,60                            65                       
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 13,41                          8,40                            60                       

Zmiana 
(%)

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

 
 
 
 
Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w I półroczu 2009 roku były wyższe w relacji do I półrocza 2008 roku, co 
jest konsekwencją przede wszystkim wyższego poziomu wyniku na działalności operacyjnej o 19% oraz wyniku 
finansowego netto Spółki wypracowanego w roku sprawozdawczym o 21%. 
 
 
 
Metodologia liczenia wskaźników: 
ROA = Zysk netto/Aktywa ogółem, 
ROE = Zysk netto/Kapitał własny, 
ROCE =EBIT/kapitał zaangażowany, gdzie kapitał zaangażowany = kapitał własny + (kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe – inwestycje 
krótkoterminowe – inwestycje długoterminowe). 
 
 
 
i. Omówienie wpływu wyniku EC Zielona Góra S.A. na wynik Grupy 
 
W I półroczu 2009 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 73 920 tys. zł, wyższy o 58 240 tys. zł 
w stosunku do analizowanego okresu roku poprzedniego. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe spółki zależnej 
przedstawiono i omówiono w tabelach poniżej. 
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Elementy rachunku zysków i strat - EC Zielona Góra S.A. 
  

w tysiącach  złotych

Przychody 205 023                    160 049                    44 974                
Przychody z tytułu rekompensat KDT 9 256                        8 920                        336                     
Koszt własny sprzedaży (128 785) (134 177) 5 392                  
Zysk brutto na sprzedaży 85 494                      34 792                      50 702                
Koszty sprzedaży (397) (392) (5)
Koszty zarządu (7 639) (6 814) (825)
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 22 533                      2 458                        20 075                
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 99 991                      30 042                      69 949                
Wynik na działalności finansowej (8 572) (10 591) 2 019                  
Podatek dochodowy (17 499) (3 771) (13 728)
Wynik finansowy netto 73 920                    15 680                    58 240                

Zmiana
(wartość)

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

 
 
 
Po dniu 30 czerwca 2009 r., spółka EC Zielona Góra S.A. otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z której 
wynika iż spółce EC Zielona Góra S.A. nie przysługuje dopłata gazowa za rok 2008. W związku z powyższym nastąpiła 
konieczność dokonania korekt w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
KOGENERACJA S.A. tj. zmniejszenia pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 21 733 tys. zł oraz w konsekwencji 
dokonanie zmiany stanu rezerwy na podatek odroczony o kwotę 4 129 tys. zł, co powoduje obniżenie zysku netto za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku o 17 604 tys. zł. 
 
Przytoczona decyzja Prezesa URE spowodowała jednocześnie uaktualnienie planowanych cen sprzedaży energii za lata 
2010-2011, co wpłynęło na wycenę zdyskontowanego zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek na koszty osierocone. 
W efekcie nastąpił wzrost przychodów z tytułu rekompensat KDT o 4 319 tys. zł i zmiana stanu rezerwy na podatek 
odroczony w wysokości 820 tys. zł. Wzrost zysku netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wyniósł zatem 
3 499 tys. zł 
 
Ostatecznie, jednostkowy wynik finansowy netto spółki EC Zielona Góra S.A. na potrzeby skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego został obniżony o 14 105 tys. zł, czyli wyniósł 59 815 tys. zł. 
 
Ponieważ jednostkowe sprawozdanie finansowe EC Zielona Góra S.A. zostało zaudytowane przed wydaniem decyzji 
Prezesa URE, wszystkie zmiany wynikające z tej decyzji zostały uwzględnione na poziomie śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., dlatego też poniższa analiza 
wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. nie uwzględnia tych korekt.  
 
 
Przychody - EC Zielona Góra S.A. 
 

w tysiącach  złotych

Przychody 205 023                  160 049                  44 974                
Przychody ze sprzedaży produktów 204 945                    159 998                    44 947                

w tym: certyfikaty 36 454                             10 775                             25 679                      

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 78                             51                             27                       
Przychody z tytułu rekompensat KDT 9 256                      8 920                      336                     

Zmiana
(wartość)

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

 
 
 
W pierwszym półroczu 2009 roku spółka osiągnęła przychody w kwocie 205 023 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży 
produktów w wysokości 204 945 tys. zł, ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 78 tys. zł oraz przychody z tytułu 
rekompensat z tytułu rozwiązania KDT w wysokości 9 256 tys. zł. W analogicznym okresie 2008 roku przychody 
kształtowały się na poziomie 160 049 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 159 998 tys. zł oraz ze 
sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 51 tys. zł. Przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły 8 920 tys. zł. 
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Na wyższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w pierwszym półroczu 2009 roku (o 44 947  tys. zł) złożyły się 
wyższe przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. Uzyskanie wyższych przychodów ze sprzedaży ciepła 
spowodowane było połączeniem spółki EC Zielona Góra S.A. z lokalnym dystrybutorem ciepła, spółką Zielonogórska 
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Na skutek połączenia w strukturze przychodów spółki pojawiły się  przychody związane 
z przesyłem ciepła i mocy do odbiorcy finalnego. Na wyższy poziom przychodów ze sprzedaży ciepła wpływ miały 
również: wyższa cena sprzedaży ciepła oraz znacznie niższe temperatury zewnętrzne w miesiącach styczniu i lutym roku 
2009 w porównaniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego.  
 
W zakresie sprzedaży energii elektrycznej spółka również uzyskała wyższe przychody w stosunku do analogicznego 
półrocza roku 2008. Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej osiągnięty został przy niższym wolumenie 
sprzedanej energii elektrycznej (do 31 marca 2008 roku elektrociepłownia wytwarzała energię elektryczną na mocy 
Kontraktu Długoterminowego). Wpływ na taki stan rzeczy miała uzyskana wyższa cena sprzedaży energii elektrycznej oraz 
wyższe przychody ze sprzedaży żółtych certyfikatów. Wzrost przychodów ze sprzedaży żółtych certyfikatów spowodowany 
był zarówno wyższym wolumenem ilościowym wyprodukowanych certyfikatów jak i wyższą ceną sprzedaży.  
Spółka w pierwszym półroczu 2009 roku uzyskała przychody z tytułu rekompensat przyznawanych z tytułu rozwiązania 
Kontraktów Długoterminowych na dostawę energii elektrycznej. Wartość otrzymanych zaliczek była wyższa w stosunku do 
analogicznego okresu ubiegłego roku o  336 tys. zł.  
 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w pierwszym półroczu 2009 roku ukształtowały się na porównywalnym 
poziomie w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. 
 
 
 
Koszty stałe i koszty zmienne - EC Zielona Góra S.A. 
 
 
W I półroczu 2009 r. koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły 95 841 tys. zł i były niższe, 
o 2 170 tys. zł w relacji do I półrocza 2008 r. kiedy to osiągnęły poziom 98 011 tys. zł.  
Spadek kosztów zmiennych spowodowany był przez niższe koszty akcyzy. Obniżenie kosztów akcyzy w porównaniu 
do I półrocza roku ubiegłego o 9 168 tys. zł wynika z faktu, iż obowiązek płacenia akcyzy spoczywa od marca br. na 
dystrybutorach energii elektrycznej  
 
Spadek kosztów zmiennych na skutek obniżenia kosztów akcyzy skompensowany został przez wzrost kosztów paliwa 
produkcyjnego (o 5 103 tys. zł) oraz pozostałych kosztów (1 895 tys. zł)  Wzrost kosztów paliwa, na które składa się 
zużycie i transport paliwa produkcyjnego (gaz i węgiel) wynikał z wyższej ceny zakupu paliwa produkcyjnego. 
Zwiększenie pozostałych kosztów zmiennych w relacji do analogicznego półrocza 2008 r. wynikało głównie z poniesienia 
wyższych opłat związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej oraz wyższych kosztów zużycia wody 
i odprowadzania ścieków.  
 
Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów w analizowanym okresie wyniosły 40 929 tys. zł i były niższe od 
kosztów stałych I półrocza 2008 roku o 2 405 tys. zł. W porównywalnym okresie koszty stałe ukształtowały się na poziomie 
43 334 tys. zł. Spółka odnotowała spadek kosztów stałych w I półroczu 2009 r. głównie w obszarze amortyzacji, na skutek 
m.in. dokonanego przeglądu stawek amortyzacyjnych strategicznych środków trwałych, obniżającego wskaźniki 
amortyzacji ww. aktywów trwałych. 
Wzrost kosztów pracy o 1 208 tys. zł to efekt zwiększenia liczby zatrudnionych po połączeniu ze spółką ZEC Sp. z o.o.- 
dystrybutorem ciepła. 
 
Pozostałe koszty stałe wzrosły o 1 316 tys. zł na co wpłynął wzrost kosztów zużycia energii i materiałów oraz 
wprowadzenie opłaty dystrybucyjnej będącej efektem, połączenia spółek. Koszty usług obcych kształtowały się na 
zbliżonym poziomie.  
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w  tysiącach złotych

Koszty zmienne (95 841) (98 011) -   -   -   -   (95 841) (98 011)

koszty paliwowe (86 563) (81 460) -   -   -   -   (86 563) (81 460)
akcyza (4 623) (13 791) -   -   -   -   (4 623) (13 791)
pozostałe koszty zmienne (4 655) (2 760) -   -   -   -   (4 655) (2 760)

Koszty stałe (32 893) (36 128) (7 639) (6 814) (397) (392) (40 929) (43 334)
koszty pracy (7 551) (6 116) (4 750) (5 017) (255) (215) (12 556) (11 348)
remonty (609) (1 157) (251) (146) -   -   (860) (1 303)
amortyzacja (16 947) (21 374) (165) (180) -   -   (17 112) (21 554)
usługi (4 459) (5 274) (1 785) (977) (4) (41) (6 248) (6 292)
pozostałe koszty stałe (3 327) (2 207) (688) (494) (138) (136) (4 153) (2 837)

Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów

(51) (38) -   -   -   -   (51) (38)

Koszty razem (128 785) (134 177) (7 639) (6 814) (397) (392) (136 821) (141 383)

Koszt własny sprzedaży Koszt  zarządu Koszt sprzedaży

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 

2008 r.

Razem

 
 
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej - EC Zielona Góra S.A. 
 
W I półroczu 2009 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 22 533 tys. zł, natomiast 
w analogicznym okresie 2008 r. wyniósł 2 458 tys. zł. Wynik na działalności operacyjnej w I półroczu 2009 roku był 
wyższy o 20 075 tys. zł. Wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej spowodowany był zaksięgowaniem 
w 2009 r. dopłaty gazowej w wysokości 21 733 tys. zł. Niższe przychody operacyjne rozliczanych do wysokości 
amortyzacji dotacji na środki trwałe na skutek obniżenia stawki amortyzacyjnej dla dotowanych i nieodpłatnie przejętych 
środków trwałych (474 tys. zł) oraz niższe przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań (1 1912 tys. zł) spowodowały 
zmniejszenie dodatniej różnicy na wyniku z pozostałej działalności operacyjnej.  
 
Wynik na działalności finansowej - EC Zielona Góra S.A. 
 
W analizowanym okresie 2009 r. EC Zielona Góra S.A. osiągnęła niższe o 526 tys. zł przychody finansowe (2 936 tys. zł 
w I półroczu 2009 roku wobec 3 462 tys. zł w I półroczu roku ubiegłego). Koszty finansowe w I półroczu 2009 r. wyniosły 
11 508 tys. zł, natomiast w porównywalnym okresie 2008 r. 14 053 tys. zł, spadły o 2 545 tys. zł. Wynik na działalności 
finansowej w I półroczu 2009 wyniósł zatem (-8 572 tys. zł), a w I półroczu 2008 roku (-10 591 tys. zł). 
Na wynik na działalności finansowej w analizowanym okresie miały wpływ przede wszystkim płacone odsetki od kredytu 
inwestycyjnego zaciągniętego na budowę bloku gazowo-parowego i determinujące je uwarunkowania makroekonomiczne. 
 
 
Wynik finansowy netto - EC Zielona Góra S.A. 
 
W I półroczu 2009 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w kwocie 73 920 tys. zł, natomiast w I półroczu 2008 roku 
wynik ten ukształtował się na poziomie 15 680 tys. zł. Na uzyskany wyższy wynik finansowy netto w porównywanych 
okresach wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych, wyższa cena 
energii elektrycznej i ciepła oraz dopłata gazowa w wysokości 21 733 tys. zł. 
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Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE - EC Zielona Góra S.A. 
 
 
 

w %

Rentowność aktywów (ROA) 11,21                        5,62                          100                     
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 36,44                        21,13                        72                       
Zwrot z kapitału zanagażowanego (ROCE) 26,64                        13,20                        102                     

Zmiana 
(%)

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2009 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca

2008 r.

 
 

Wskaźniki rentowności osiągnięte przez spółkę zależną w I półroczu 2009 roku były wyższe w relacji do okresu 
porównawczego, co jest konsekwencją przede wszystkim wyższego wyniku finansowego netto spółki zależnej 
wypracowanego w okresie sprawozdawczym. 
 
Metodologia liczenia wskaźników jak w pkt. 2h niniejszego sprawozdania. 
 
 
 
3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 
(zgodnie z § 87  ust 7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
 
a. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej 
 
W I półroczu 2009 roku odnotowano wzrost sumy bilansowej o 42 558 tys. zł. Aktywa trwałe stanowiły 75% sumy 
bilansowej ze zdecydowanym udziałem rzeczowych aktywów trwałych (68,2%). Natomiast na dzień 31 grudnia 2008 roku 
udział aktywów trwałych w sumie bilansowej ogółem wyniósł 75,6%, a 69,5% stanowił udział rzeczowych aktywów 
trwałych. 
 
W strukturze aktywów Grupy proporcje aktywów trwałych do aktywów obrotowych zostały zachowane. Udział aktywów 
trwałych w aktywach ogółem spadł o 0,6% (75,6% w 2009 i 75,0% na koniec 2008 roku). Spadek ten był efektem 
następujących zmian: 
 wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
 wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych,  
 spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

 
W strukturze aktywów obrotowych nastąpił spadek udziału zapasów o 2,7%, (5,2% w 2009 roku i 7,9% w 2008 roku), 
głównie na skutek niższego wolumenu zakupu węgla w okresie letnim oraz wzrostu cen węgla w 2009 r. a także spadek 
udziału należności z tytułu dostaw i usług w aktywach ogółem (5,8% w 2009 roku i 9,0% w 2008 roku), spowodowany 
sezonowością produkcji. 
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w tysiącach złotych
30 czerwca 2009 r.

% sumy
bilansowej 31 grudnia 2008 r.

% sumy
bilansowej

okres bieżący okres bieżący okres poprzedni okres poprzedni
AKTYWA
I.      Aktywa trwałe
1.  Rzeczowe aktywa trwałe 1 054 863                   68,2                   1 053 479                   69,5                     
2.  Wartości niematerialne, w tym: 45 501                        2,9                     46 039                        3,0                       
    - wartość firmy jednostek podporządkowanych 40 162                        2,6                     40 162                        2,7                       
3.  Grunty w użytkowaniu wieczystym 7 269                          0,5                     7 201                          0,5                       
4.  Nieruchomości inwestycyjne 22 515                        1,5                     14 588                        1,0                       
5.  Należności długoterminowe 5 683                          0,4                     5 950                          0,4                       
6.  Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych
     i współzależnych 714                             0,0                     4 087                          0,3                       

7.  Pozostałe inwestycje długoterminowe 9 645                          0,6                     10 707                        0,7                       
8.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 376                        0,9                     2 817                          0,2                       
Aktywa trwałe razem 1 159 566                   75,0                   1 144 868                   75,6                     

II.        Aktywa obrotowe
1.  Zapasy 80 448                        5,2                     119 238                      7,9                       
2.  Aktywa biologiczne 4 794                          0,3                     1 805                          0,1                       
3.  Inwestycje krótkoterminowe 16 518                        1,1                     4 509                          0,3                       
4.  Należności z tytułu podatku dochodowego 339                             0,0                     6 508                          0,4                       
5.  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 88 955                        5,8                     136 056                      9,0                       
6.  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 194 757                      12,6                   102 220                      6,7                       
Aktywa obrotowe razem 385 811                      24,9                   370 336                      24,4                     

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 172                          0,1                     -   -   

Aktywa razem 1 546 549                   100                    1 515 204                   100                       
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Struktura pasywów Grupy Kapitałowej 
 
W strukturze pasywów zmiany na poziomie kapitałów własnych dotyczyły głównie pozostałych kapitałów rezerwowych. 
W pozycji tej uwzględniono wzrost kapitałów z tytułu podziału zysku netto za rok 2008 w spółkach Grupy, w tym 
w Jednostce Dominującej (17 002 tys. zł), oraz programu przydziału darmowych akcji EDF International S.A. ACT 2007, 
który objął następujące spółki Grupy: KOGENERACJA S.A., EC Zielona Góra S.A., ZEC Sp. z o.o., 
VKN Polska Sp. z o.o.  
 
W strukturze zobowiązań krótkoterminowych odnotowano spadek zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i jednocześnie 
udział w sumie bilansowej zmniejszył się z 8,7% w I półroczu 2009 roku do 3,5% w I półroczu 2008 roku. Również 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług spadły o 26 020 tys. zł a ich udział w strukturze pasywów spadł z 9,0% do 7,2%, na co 
również miał wpływ wzrost cen węgla przy niższym wolumenie zakupu oraz zakupy inwestycyjne. Wzrost innych 
krótkoterminowych zobowiązań finansowych to efekt uchwalonej przez walne zgromadzenie w czerwcu 2009 roku 
dywidendy w Jednostce Dominującej (30 545 tys. zł). 
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w tysiącach złotych
30 czerwca 2009 r. % sumy

bilansowej
31 grudnia 2008 r. % sumy

bilansowej

okres bieżący okres bieżący okres poprzedni okres poprzedni
PASYWA
I.    Kapitał własny
1.  Kapitał zakładowy 252 503                      16,3                   252 503                      16,7                     
2.  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 251 258                      16,2                   251 258                      16,6                     
3.  Kapitał z aktualizacji wyceny -   -   (6) (0,0)
4.  Pozostałe kapitały rezerwowe 107 923                      7,0                     73 407                        4,8                       
5.  Zyski zatrzymane 272 844                      17,6                   215 143                      14,2                     

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 884 528                      57,2                   792 305                      52,3                     

  Udziały mniejszości 16 745                        1,1 21 133                        1,4
Kapitał własny razem 901 273                      58,3                   813 438                      53,7                     

II.  Zobowiązania
      I) Zobowiązania długoterminowe
1.  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 250 594                      16,2                   278 474                      18,4                     
2.  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 31 809                        2,1                     31 420                        2,1                       
3. Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji 
    rządowych 33 834                        2,2                     33 597                        2,2                       

4.  Podatek odroczony 41 871                        2,7                     28 219                        1,9                       
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 43 929                        2,8                     23 613                        1,6                       
Zobowiązania długoterminowe razem 402 037                      26,0                   395 323                      26,1                     

     II) Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
    instrumentów dłużnych

53 816                        3,5                     132 441                      8,7                       

2.  Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe 30 759                        2,0                     450                             0,0                       
3.  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 22 150                        1,4                     6 581                          0,4                       
4.  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 110 956                      7,2                     136 976                      9,0                       
5.  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 374                        1,1                     22 139                        1,5                       
6.  Rezerwy krótkoterminowe 8 184                          0,5                     7 856                          0,5                       
Zobowiązania krótkoterminowe razem 243 239                      15,7                   306 443                      20,2                     
III.Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do 
zbycia
Zobowiązania razem 645 276                      41,7                   701 766                      46,3                     

Pasywa razem 1 546 549                   100                    1 515 204                   100                       
 
 
c. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej 
 
 

Płynność bieżąca 1,59                           1,21                           31                
Płynność szybka 1,26                           0,82                           53                

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 

30 czerwca 2009 r.

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r.

do 31 grudnia 2008 r.

Zmiana
 (%)

 
 
 
Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł o 31% osiągając poziom 1,59. Na poprawę wskaźnika miał szybszy spadek poziomu 
zobowiązań krótkoterminowych (o 21%) aniżeli wzrost aktywów obrotowych (o 4%).  
Wskaźnik płynności szybkiej uległ wyraźniejszej poprawie, bo o 53% ze względu na znaczny spadek poziomu zapasów o 
33% (spadek wolumenu zakupu przy jednoczesnym wzroście cen węgla) oraz przytoczony spadek zobowiązań 
krótkoterminowych o 21%. 
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4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 8 Rozporządzenia) 
 
 
a. Transakcje Jednostki Dominującej 
 
Najistotniejsze transakcje Jednostki Dominującej z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2009 roku przedstawiono 
w poniższej tabeli. Jako podmiot powiązany wykazano również Everen Sp. z o.o. Spółka ta nie jest bezpośrednio powiązana 
kapitałowo z KOGENERACJĄ S.A., ale wchodzi w skład Grupy EDF w Polsce, Jednostki Dominującej emitenta oraz 
pomiędzy spółkami przeprowadzane są istotne transakcje. 
 
 
 
Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 

w tysiącach złotych

Przychody osiągnięte
w transakcjach ze spółkami

w bieżącym okresie

Koszty poniesione 
transakcjach ze spółkami

w bieżącym okresie

EC ZG S.A. 26 526                                -   
Everen Sp. z o.o. 162 325                              9 171                                     
PPO Siechnice Sp. z o.o. 9 566                                  7                                            
Energokrak Sp. z o.o. 86                                       86 632                                   
VKN Polska Sp. z o.o. 582                                     4 275                                     
ZEC Service Sp. z o.o. 1 317                                  9 855                                     
ZEC Hurt Sp. z o.o. 321                                     1 420                                      
 
 
 
 
 
 
b. Transakcje Grupy Kapitałowej 
 
Najistotniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2009 roku, z uwzględnieniem wyksięgowań w ramach 
wzajemnych transakcji przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 
 

w tysiącach złotych Przychody osiągnięte
w transakcjach ze spółkami

w bieżącym okresie

Koszty poniesione 
transakcjach ze spółkami

w bieżącym okresie

A. Spółki niekonsolidowane
Energokrak Sp. z o.o. 124                                     89 637                                   
Everen Sp. z o.o. 338 013                              9 171                                     
ZEC Diagpom Sp.z o.o. 116                                     882                                        
Grupa EDF 207                                     415                                        
ENBW A.G. -   793                                        
EC Kraków S.A. 568                                     195                                        

B. Spółki ujmowane metodą praw własności
ECeAuto Sp. z o.o. 12                                       -   

RAZEM 339 040                              101 093                                  
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Koszty i przychody w ramach wzajemnych transakcji ze spółką ESV S.A. wykazano za okres od 1 stycznia 
do 30 października 2008 roku tj. do dnia posiadania udziałów spółki przez KOGENERACJĘ S.A. 
 
Wzrost należności oraz przychodów osiągniętych w transakcjach ze spółką Everen Sp. z o.o. w 2008 roku wynika 
z zawartej umowy znaczącej przez Jednostkę Dominującą (Raport Bieżący 28/2007) oraz spółkę zależną (Raport Bieżący 
26/2007), na mocy których spółki dokonują sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych głównie do spółki 
Everen Sp. z o.o. W roku 2007 rynek odbiorców energii od KOGENERACJI S.A. był zdywersyfikowany i rozproszony, 
natomiast EC Zielona Góra S.A. sprzedawała energię elektryczną głównie do PSE w ramach KDT. 
 
 
 
5. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 9) 
 
 
a. Gwarancje i poręczenia udzielone 
 
W I półroczu 2009 roku Spółki Grupy nie udzieliły poręczenia kredytu, ani też nie udzieliły gwarancji, których łączna 
wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych KOGENERACJI S.A. 
 
Szczegółowy wykaz wszystkich poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółki przedstawiono w Śródrocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2009 roku, III Noty 
objaśniające, pkt 12 Zobowiązania warunkowe.  
 
 
b. Gwarancje i poręczenia otrzymane 
 
W I półroczu 2009 roku Jednostka Dominująca nie otrzymała poręczenia kredytu, nie udzielono jej też gwarancji.  
 
 
6. Wyniki finansowe wykazane w raporcie a publikowane prognozy wyników  
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Prognozy wyników Spółki dotyczące I półrocza 2009 roku nie były publikowane. 
 
 
 
7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
 
a. Elementy skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 
 
Przepływy pieniężne Grupy w I półroczu 2009 i 2008 roku kształtowały się w następujący sposób (wybrane dane): 
 
 

w tysiącach  złotych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 288 231                     157 444                     130 787       
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 094) (84 897) 7 803           
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (118 600) (36 310) (82 290)
Przepływy pieniężne netto, razem 92 537                       36 237                       56 300         

Środki pieniężne na początek okresu 102 220                     92 201                       10 019         
Środki pieniężne na koniec okresu 194 757                     128 438                     66 319         

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r.

do 30 czerwca 2009 r.

Zmiana
(wartość)

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r.

do 30 czerwca 2008 r.
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1) Działalność operacyjna 
 
W I półroczu 2009 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy wyniosły 288 231 tys. zł i wzrosły 
o 130 787 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego (157 444 tys. zł w I półroczu 2008 roku), na skutek wzrostu wyniku 
finansowego Grupy w stosunku do roku poprzedniego o (+ 71 146) tys. zł.  
Najistotniejsze korekty, które wpłynęły na tę zmianę to różnica z tytułu podatku dochodowego +4 115 tys. zł (+5 172 tys. zł 
w I półroczu 2009 roku i +9 287 tys. zł tys. zł w I półroczu 2008 roku) oraz zmiana na kapitale pracującym w kwocie 
45 373 tys. zł 
 
 
2) Działalność inwestycyjna 
 
Ujemne saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej wzrosło o 7 803 tys. zł (-77 094) tys. zł 
w I półroczu 2009 roku i (-84 897 tys. zł w I półroczu 2008 roku), na co wpłynęły: 
 niższe wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009 roku o 6 673 tys. zł związane głównie z niższym nabyciem aktywów 

finansowych wobec wyższego nabycia rzeczowych aktywów trwałych,  
 wyższe wpływy inwestycyjne (+1 130) tys. zł w I półroczu 2009 roku, związane głównie z wyższą sprzedażą aktywów 

rzeczowych o (+1 024) tys. zł, i nieco wyższymi wpływami z tytułu derywatu pogodowego, co dotyczyło Jednostki 
Dominującej. 

 
 
3) Działalność finansowa 
 
Zwiększeniu uległo natomiast ujemne saldo przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej o (+82 290) tys. zł 
(- 118 600 tys. zł w I półroczu 2009 roku i - 36 310 tys. zł w I półroczu 2008 roku) na skutek zarówno: 
 zwiekszenia wydatków finansowych o (+82 832) tys. zł (w tej pozycji główne zmiany odnotowano z tytułu znacznego 

wzrostu wydatków na spłatę kredytów i pożyczek o (-51 942) tys. zł, wzrost w tej pozycji wykazała głównie Jednostka 
Dominująca (+39 566) tys. zł, 

 zwiększenia przepływów z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych, co dotyczyło Jednostki Dominującej 
w kwocie (-32 713) tys. zł . 

 
Poniżej przedstawiono rachunki przepływów pieniężnych KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A., które mają 
najistotniejszy wpływ na przepływy finansowe Grupy. 
 
 
b. Przepływy pieniężne KOGENERACJA S.A. 
 
 
Przepływy pieniężne Spółki w I półroczu 2009 i 2008 roku kształtowały się w następujący sposób (wybrane dane): 
 
 
 

w tysiącach  złotych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 164 054                     96 991                       67 063               
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (51 770) (66 785) 15 015               
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (90 282) (2 298) (87 984)
Przepływy pieniężne netto, razem 22 002                       27 908                       (5 906)

Środki pieniężne na początek okresu 6 065                         405                            5 660                 
Środki pieniężne na koniec okresu 28 067                       28 313                       (246)

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 

30 czerwca 2009 r.

Zmiana
(wartość)

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r. do 

30 czerwca 2008 r.

 
 
Zarządzanie zasobami finansowymi w I półroczu 2009 rok pozwoliło, tak jak w I półroczu roku 2008, na zrównoważenie 
przepływów pieniężnych Spółki, tj. sfinansowanie działalnością operacyjną wydatków inwestycyjnych i finansowych. 
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1) Działalność operacyjna 
 
W I półroczu w 2009 roku, w relacji do I półrocza 2008 roku, nastąpił wzrost przepływów z działalności operacyjnej 
o 69 %. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w 2009 roku 164 054 tys. zł przy poziomie 
99 991 tys. w I półroczu 2008 roku. 
 
Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi przepływy z działalności operacyjnej były: 
 
- wyższy zysk z działalności operacyjnej EBITDA wypracowany w I półroczu 2009 roku zwiększający stan środków 

pieniężnych o 37 147 tys. zł (98 161 tys. zł w I półroczu 2009 roku i 61 014 tys. zł w I półroczu 2008 roku), 
- wzrost kapitału pracującego (zmiana stanu należności, zapasów i zobowiązań) w I półroczu 2009 roku o 31 685 tys. zł 

(zmiana kapitału pracującego w I półroczu 2009 roku 70 430 tys. zł, zmiana w I półroczu 2008 roku 38 746 tys. zł), 
spowodowany wzrost zmiany stanu należności z tytułu dostaw i usług o 14 938 tys. zł, wzrost zmian stanu zapasów 
o 16 576 tys. zł, zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług osiągnęła podobny poziom w obu okresach 
porównywalnych o (-9 410 tys. zł w I półroczu 2009 roku i -10 119 tys. zł w I półroczu 2008 roku). 

 
2) Działalność inwestycyjna 
 
Spadek o 22% ujemnego salda przepływów z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2009 roku w stosunku do roku 2008 
jest efektem przede wszystkim wyższych wpływów inwestycyjnych, głównie z tytułu otrzymanej dywidendy od EC Zielona 
Góra S.A. 
 
W I półroczu 2009 roku przepływy z działalności inwestycyjnej były na poziomie (-51 770) tys. zł natomiast w I półroczu 
2008 roku osiągnęły poziom (-66 785) tys. zł.  
 
 
Przepływy z działalności inwestycyjnej w analizowanych okresach kształtowały się następująco: 
 
- wpływy inwestycyjne w I półroczu 2009 roku wyższe o 13 717 tys. zł, na skutek wzrostu wpływów o 24 797 tys. zł 

z tytułu otrzymanych dywidend (25 131 tys. zł w I półroczu 2009 roku, w tym dywidenda od EC ZG S.A. 25 047 tys. zł 
i 334 tys. zł w I półroczu 2008 roku, dywidenda od EC Zielona Góra została wypłacona we październiku 2008 roku w 
kwocie 16 346 tys. zł) oraz z tytułu spadku pozostałych wpływów inwestycyjnych o 13 344 tys. zł (w I półroczu 2008 
roku Spółka otrzymała wyższą ratę z tytułu spłaty kapitału pożyczki podporządkowanej udzielonej EC Zielona Góra 
w kwocie 13 372 tys. zł) 

- wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyższe o (-46 989) tys. zł 
(w I półroczu 2009 roku: -68 955 tys. zł, w I półroczu 2008 roku: -21 966 tys. zł), 

- wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych niższe o 48 287 tys. zł; w I półroczu 2009 roku wydatki te ukształtowały 
się na poziomie (-21 888) tys. zł, podczas gdy w I półroczu 2008 roku kwota ta wyniosła (-70 175) tys. zł. W I półroczu 
2009 roku Spółka dokonała podwyższenia kapitału w spółce zależnej VKN Polska Sp. z o.o. w wysokości (-5 000) tys. zł, 
zakupiła aktywa finansowe na kwotę (- 1 888) tys. zł oraz krótkoterminowe aktywa finansowych -15 000 tys. zł. 
W I półroczu 2008 roku Spółka dokonała podwyższenia kapitału w spółce zależnej VKN Polska Sp. z o.o. w wysokości 
 (-8 500) tys. zł oraz nabyła krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie (-61 675) tys. zł. 

 
3) Działalność finansowa 
 
Saldo przepływów z działalności finansowej w I półroczu 2009 roku osiągnęło wartość (-90 282) tys. zł, natomiast w roku 
porównywalnym saldo to było również ujemne (-2 298) tys. zł. Zmiana o 87 984 tys. zł spowodowana była następującymi 
czynnikami: 
- wyższe wydatki finansowe o 87 984 tys. zł, spowodowane spłatą głównie krótkoterminowego zadłużenia zaciągniętego 

w 2008 roku, w tym: wykup obligacji na kwotę (-32 723) tys. zł (nie było takich operacji w I półroczu 2008 roku) oraz 
wyższe wydatki na spłatę kredytów i pożyczek o 39 566 tys. zł, tj. w I półroczu 2009 roku kwota spłaconych kredytów 
i pożyczek wyniosła (-55 943) tys. zł (-1 980 tys. zł w I półroczu 2008 roku).  

 
4) Przepływy pieniężne netto  
 
Przepływy pieniężne netto razem wykazały wartość dodatnią w I półroczu 2009 roku w kwocie 22 002 tys. zł. W I półroczu 
2008 roku kwota ta była również dodatnia i wynosiła 27 908 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2009 
roku wyniósł 28 067 tys. zł  (28 313 tys. zł na koniec I półrocza 2008 roku).  
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c. Płynność finansowa KOGENERACJA S.A. 
 

Płynność bieżąca 1,20                           1,78                           (33)
Płynność szybka 0,69                           1,35                           (49)

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 

30 czerwca 2009 r.

Zmiana
 (%)

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r. do 

30 czerwca 2008 r.

 
 
 
 
Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
Wskaźniki płynności, jakie osiągnęła Spółka w I półroczu 2009 roku ukształtowały się na poziomie: płynność bieżąca 1,20, 
płynność szybka na poziomie 0,69. Niższy poziom tych wskaźników w stosunku do roku 2008 spowodowany został przede 
wszystkim wzrostem zobowiązań krótkoterminowych –  o 21 %, głównie z tytułu wzrostu zobowiązań inwestycyjnych oraz 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług i jednoczesnym spadkiem aktywów obrotowych o 19%, w tym głównie spadkiem 
inwestycji krótkoterminowych i należności wyższym aniżeli wzrost zapasów. 
 
Na dzień 30 czerwca 2009 r. Spółka posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek w kwocie 10 750 tys. zł. 
Natomiast zobowiązania krótkoterminowe są regulowane na bieżąco. 
 
 
 
 
d. Przepływy pieniężne EC Zielona Góra S.A. 
 

w tysiącach  złotych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129 612                     50 249                       79 363         
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2                                (1 013) 1 015           
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 926) (49 613) (8 313)
Przepływy pieniężne netto, razem 71 688                       (377) 72 065         

Środki pieniężne na początek okresu 78 707                       86 242                       (7 535)
Środki pieniężne na koniec okresu 150 395                     85 865                       64 530         

Zmiana
(wartość)

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r. do 

30 czerwca 2008 r.

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 

30 czerwca 2009 r.

 
 
 
 
1) Działalność operacyjna 
 
W okresie sprawozdawczym 2009 r. nastąpił wzrost przepływów z działalności operacyjnej w stosunku do okresu ubiegłego 
o 79 363 tys. zł, na co wpłynął głównie wyższy o 58 241 tys. zł wynik netto. Przyrost przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej wynikał bezpośrednio z ruchów na majątku obrotowym i zobowiązaniach spółki. Działania 
podjęte przez spółkę powodowały zwiększenie poziomu środków pieniężnych. Największy wpływ na wzrost wolumenu 
gotówki poza wspomnianym wyższym wynikiem netto miał wzrost zobowiązań.  

 
2) Działalność inwestycyjna 
 
Przepływy z działalności inwestycyjnej kształtowały się na poziomie 2 tys. zł. Wydatki inwestycyjne skompensowane 
zostały przez wpływy inwestycyjne osiągane z lokat bankowych.  
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3) Działalność finansowa 
 
Wartość przepływów z działalności finansowej determinowana była w I półroczu  2009 roku przez: 
 odsetki od kredytów inwestycyjnych i pożyczek (-10 793) tys. zł, 
 spłatę kredytów inwestycyjnych i pożyczek w kwocie (-22 042) tys. zł, 
 zapłaconą dywidendę (-25 080) tys. zł. 

Wyższa w okresie bieżącym kwota zapłaconej dywidendy wpłynęła na zwiększenie w stosunku do okresu porównawczego 
ujemnego wpływu na wartość środków pieniężnych uzyskiwanych z działalności finansowej. Ujemna wartość przepływów 
pieniężnych z działalności finansowej zrekompensowana była niższymi spłaconymi zobowiązań kredytowymi wraz 
z odsetkami od kredytów i pożyczek. 
 
4) Przepływy pieniężne netto  

Przepływy pieniężne netto razem wykazały wartość dodatnią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2009 roku w kwocie 
(71 688  tys. zł). W okresie porównawczym kwota ta była znacznie niższa i wynosiła (-377 tys. zł). Stan środków 
pieniężnych na koniec czerwca 2009 roku wyniósł 150 395 tys. zł i o 64 530tys. zł był wyższy w stosunku 
do ubiegłorocznego okresu. 
 
 
 
e. Płynność finansowa - EC Zielona Góra S.A. 
 
 

Płynność bieżąca 2,19                           1,58                           39                
Płynność szybka 2,17                           1,49                           46                

Zmiana
 (%)

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r.

do 30 czerwca 2008 r.

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r.

do 30 czerwca 2009 r.

 
 

 

Wskaźniki płynności, jakie osiągnęła EC Zielona Góra S.A. w pierwszym półroczu 2008 r. ukształtowały się na poziomie: 
2,19 – płynność bieżąca i 2,17 – płynność szybka. W okresie poprzednim wskaźniki te osiągnęły wielkość (odpowiednio 
1,58 i 1,49). Wzrost wskaźnika płynności bieżącej został spowodowany głównie zwiększeniem stanu środków pieniężnych. 
Wzrost obu powyższych wskaźników informuje o spadku zobowiązań w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. 
 
Na dzień 30 czerwca roku 2009 EC Zielona Góra S.A. nie miała zobowiązań przeterminowanych. Zobowiązania 
krótkoterminowe natomiast regulowane są na bieżąco – nie ma więc ryzyka utraty płynności finansowej.  Biorąc powyższe 
pod uwagę, nie ma zagrożenia dla działalności EC Zielona Góra S.A.  
 
 
 
 
 
8. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczki 
(zgodnie z § 91 ust.6, pkt 6 Rozporządzenia) 
 
 
a. Zaciągnięte kredyty, pożyczki 
W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 roku Grupa zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 
2 913 tys. zł, w tym: 

a)    2 910  tys. zł – PPO Siechnice Sp. z o.o., 
b)           3  tys. zł – ZEC Service Sp. z o.o. 

 
Zaciągnięte przez PPO Siechnice zadłużenie dotyczy kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na budowę szklarni 
i modernizację stacji uzdatniania wody. 
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b. Spłata zadłużenia 
W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 roku Grupa dokonała spłaty zadłużenia na kwotę 110 188 tys. zł (dane 
skonsolidowane), w tym: 

a) 88 666  tys. zł – KOGENERACJA S.A., 
b) 22 042  tys. zł – EC Zielona Góra S.A.,    
c)      855  tys. zł – ZEC Service Sp. z o.o., 
d)      553  tys. zł – PPO Siechnice Sp. z o.o., 
e)         74 tys. zł – ZEC Hurt Sp. z o.o. 
f)          68 tys. zł –Ekotrakt Sp. z o.o. 
g)            9 tys. zł –VKN Polska Sp. z o.o. 
h)  - 2 079  tys. zł – wyłączenie wzajemnych transakcji, 

 
 
Kwota zadłużenia dotyczy m.in. krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym zaciągniętych przez 
KOGENERACJĘ S.A., kredytów związanych z budową bloku gazowo-parowego w EC Zielona Góra S.A., kredytów na 
budowę szklarni i modernizację stacji uzdatniania wody w PPO Siechnice Sp. z o.o., oraz kredytu inwestycyjnego 
zaciągniętego przez ZEC Service Sp. z o.o. 
 
 
 
c. Emisja obligacji 
 
W I półroczu 2009 roku KOGENERACJA S.A. dokonała wykupu emisji dłużnych papierów wartościowych na kwotę 
32 723  tys. zł. Celem emisji obligacji było bieżące finansowanie aktywów obrotowych Spółki. 
 
 
 
 
9. Udzielone pożyczki 
(zgodnie z § 91 ust.6, pkt 7 Rozporządzenia) 
 
 
 
a. Pożyczki udzielone w I półroczu 2009 roku 
 
W I półroczu 2009 roku Spółka nie udzieliła pożyczek podmiotom z Grupy Kapitałowej. 
 
 
 
b. Pożyczki udzielone w latach poprzednich 
 
KOGENERACJA S.A. otrzymuje kwartalne przychody finansowe z tytułu pożyczek udzielonych spółce zależnej 
EC Zielona Góra S.A. Umowy na udzielenie pożyczek zostały zawarte w dniu 3 czerwca 2002 roku w łącznej kwocie 
69 700 tys. zł. Pożyczki zgodnie z zapisami umowy zostaną spłacone do roku 2018 a przeznaczone były na sfinansowanie 
budowy Bloku Gazowo-Parowego w EC ZG, który rozpoczął komercyjną eksploatację w 2004 roku.  
 
 

Stan na 30 czerwca 2009 r.

Pożyczki
EC Zielona Góra S.A. 69 700     WIBOR + 1,3% PLN 03-06-2002 52 778          30-06-2016

Wartość do 
spłaty

Udzielenie 
pożyczki Termin wymagalnościw tysiącach złotych Kwota wg 

umowy Stopa procentowa Waluta
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c. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 
 
 
W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2009 roku udzielone pożyczki jednostkom 
powiązanym przedstawiały się: 
 
 
 

Stan na 30 czerwca 2009 r.

Andrzej Siennicki 6 000       1% PLN 07-05-2008 3 936            31-05-2011
Wojciech Burdynowski 6 000       1% PLN 07-05-2008 3 936            31-05-2011
Arkadiusz Repczyński 6 000       1% PLN 16-03-2009 5 654            31-03-2012
Henryk Zajas 8 000       1% PLN 02-10-2008 6 250            31-07-2011
Danuta Żeleźna 30 000     1% PLN 06-05-2008 29 500          31-05-2014
Danuta Żeleźna 6 000       1% PLN 02-10-2008 4 684            31-07-2011

Termin wymagalnościStopa procentowa Waluta Udzielenie 
pożyczki

Wartość do 
spłatyw  złotych Kwota wg 

umowy

 
 
 
 
 
 
 
10. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy 
(zgodnie z § 87 ust.7, pkt 10 Rozporządzenia) 
 
 
1) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym 
 
W I półroczu 2009 roku należy odnotować następujące zdarzenia, które miały wpływ na działalność Grupy Kapitałowej: 
 
− Grupa wypracowała wyższy wynik finansowy netto w I półroczu 2009 r. o 71 146 tys. zł: 124 922 tys. zł w stosunku do 

53 776 tys. zł w I półroczu 2008 roku, 
− wzrost cen energii elektrycznej i certyfikatów tzw. „żółtych” i „zielonych” 
− Jednostka Dominująca przekaże na dywidendę kwotę 30 545 tys. zł  (2,05 zł/akcję; w 2008 również roku 2,05 zł/akcję), 
− Jednostka Dominująca otrzymała dywidendę od EC Zielona Góra S.A. w wysokości 25 047 tys. zł, (w 2008 roku 

KOGENERACJA S.A. otrzymała dywidendę z EC Zielona G S.A. w wysokości 16 346 tys. zł), 
− Jednostka Dominująca objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym VKN Polska Sp. z o.o. w wysokości 

5 000 tys. zł, 
− w dniu 16 lutego 2009 roku Jednostka Dominująca kolejny raz otrzymała wypłatę ubezpieczenia utraty zysku na skutek 

anomalii pogodowych - derywat pogodowy „collar”, w kwocie 3 372 tys. zł  (2 929 tys. zł w 2008 roku), 
− w dniu 4 marca 2009 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej, 

powołano: Birgit Fratzke-Weiss, Philippe Castanet, Dominique Silvain oraz zwiększono skład rady Nadzorczej z 11 do 
12 członków i powołano Raimondo Eggink, w dniu 30 marca Rada Nadzorcza powierzyła Panu P.Castanet funkcję 
Przewodniczącego, 

− Jednostka Dominująca sprzedała 17,4% udziałów spółki zależnej Ekotrakt Sp. z o.o. spółce zależnej VKN Sp. z o.o., 
− w dniu 1 kwietnia 2009 r. dokonano połączenia spółek zależnych działających na terenie miasta Zielona Góra: 

EC Zielona Góra S.A. i ZEC Sp. z o.o. 
− w marcu 2009 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zawiadomiło Emitenta, że podjęło decyzję o przyspieszeniu procesu 

prywatyzacji PPO Siechnice Sp. z o.o. (udział Skarbu Państwa 49%, udział Spółki 51%). W pierwszym etapie 
oszacowana zostanie wartość spółki a następnie podjęta zostanie decyzja o trybie prywatyzacji. 

− z dniem 1 marca 2009 r. Jednostka Dominująca i EC Zielona Góra nie ponoszą już kosztu akcyzy z tytułu produkcji 
energii tzw. „czarnej”, obowiązek ten został przeniesiony na dystrybutorów i paralelnie ceny energii zostały 
zmniejszone, 
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− na skutek zmian w zakresie Prawa Energetycznego: 
 ograniczono sprzedaż energii konwencjonalnej - efekt zmiany w 2008 roku wskaźnika sprawności przemiany 
z 70% do 75%, 

 kontynuowano sprzedaż praw majątkowych - certyfikatów na energię produkowaną w skojarzeniu (czerwoną) 
oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych - współspalanie biomasy (zieloną), 

− EC Zielona Góra S.A. podpisała z PSE S.A. umowę rozwiązującą kontrakt długoterminowy sprzedaży energii 
elektrycznej (zawarty w 2001 roku na okres 20 lat) i z dniem 1 kwietnia 2008 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 
2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem 
umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT), rozpoczęto naliczanie tzw. kosztów 
osieroconych, wysokość odszkodowania w I półroczu 2009 r. wyniosła 13 576 tys. zł, 

− 3 lipca 2009 r. została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-30/2009/1276/IX-
A/MB "Taryfa dla ciepła" dla KOGENERACJI S.A., która obowiązuje od 1 sierpnia 2009 r., 

 
 
2) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 
− w dniu 13 lipca jednostka Dominująca zawarła umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 51 000 tys. zł na 

finansowanie zadania inwestycyjnego z ochroną środowiska – przebudowa kotła OP130/K-2 w Elektrociepłowni 
Czechnica na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym, 

− w wyniku zdarzenia po dniu 30 czerwca 2009 r., tj. otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
5 sierpnia 2009 r., iż spółce EC Zielona Góra S.A. nie przysługuje dopłata gazowa za rok 2008 ujęta w przychodach 
w wysokości 21 733 tys. zł oraz w efekcie uaktualnienia planowanych cen sprzedaży energii za lata 2010-2011, co 
wpłynęło na wycenę zdyskontowanego zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek na koszty osierocone zysk netto 
spółki EC Zielona Góra S.A. na potrzeby skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
został obniżony o 14 105 tys. zł, czyli wyniósł 59 815 tys. zł. 

 
 
 
 
11. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w kolejnych 

okresach 
(zgodnie z §  87 ust.7, pkt 11 Rozporządzenia) 
 
Zdaniem Grupy do najistotniejszych czynników jakie będą miały wpływ na działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych 
okresach należy zaliczyć: 
a) wielkość produkcji i związana z tym wielkość emisji CO2, 
b) wysokość cen sprzedaży energii elektrycznej, 
c) wysokość otrzymanych dopłat z tytułu tzw. kosztów osieroconych i dopłat gazowych w związku z rozwiązaniem 

z dniem 1 kwietnia 2008 r. Kontraktu Długoterminowego EC Zielona Góra S.A, w perspektywie rynkowych cen 
energii, 

d) ilość uzyskanych i sprzedanych certyfikatów: czerwonych, zielonych oraz żółtych. 
 
 
 
 
12. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń  
(zgodnie z § 90  ust.1, pkt 3 Rozporządzenia) 
 
Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia związane z działalnością KOGENERACJI S.A.: 
 
1) Uzależnienie Spółki od odbiorców 
 
Spółka uzależniona jest w pewnym stopniu swojej działalności gospodarczej przede wszystkim od Fortum Power and Heat 
Polska., będącej operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. Zarząd KOGENERACJI S.A. prowadził rozmowy z właścicielem 
Fortum Power and Heat Polska celem uzgodnienia wspólnej strategii w odniesieniu do działalności na rynku ciepła w roku 
2009 i będzie je prowadził w kolejnych latach. 
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2) Zmiany Prawa Energetycznego  
 
Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują politykę energetyczną kraju, zasady i warunki 
zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku nastąpiło ograniczenie udziału drewna 
w procesie współspalania przez elektrownie o mocy powyżej 5 MW – w 2009 r. 10 % a od 2015 roku biomasa leśna ma 
zostać zastąpiona całkowicie przez biomasę rolniczą; spalanie odpadów drzewnych nie będzie zaliczane do energii 
odnawialnej. Dla układów hybrydowych powyżej 20 MW ograniczenie to docelowo w 2017r. będzie wynosiło 60%. 
 
 
3) Inne zmiany prawne  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2008 roku nastąpi ograniczenie udziału drewna 
w procesie współspalania przez elektrownie o mocy powyżej 5MW. Od 2015 roku biomasa leśna ma zostać zastąpiona 
przez biomasę rolniczą, a spalanie odpadów drzewnych nie będzie zaliczane do energii odnawialnej. 
 
 
4) Nowelizacja dyrektywy IPPC - projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych 

(COM(2007)/844/Final) 
 
Nowelizacja obejmie swoim zakresem obszar regulowany przez kilka innych dyrektyw, takich jak dyrektywa IPPC, LCP 
czy też o spalaniu odpadów. Kierunek zmian regulacji wyraźnie wskazuje na znaczne zaostrzenie wymagań w zakresie 
ograniczenia emisji. Istotne znaczenie będzie miało także wprowadzenie definicji źródła jako komina, a nie kotła.  
 
Ryzyko zmian uregulowań prawnych polega na zaostrzeniu obowiązujących od 2016 roku standardów emisji SO2, NOx 
i pyłu. Oznacza to bowiem w praktyce konieczność ponoszenia niezwykle wysokich kosztów przedwczesnej wymiany 
posiadanych urządzeń.  Dyskutuje się nad późniejszym wejściem w życie zapisów tej dyrektywy dla źródeł istniejących, 
wymieniając najczęściej rok 2020, bądź 2025. Innym rozwiązaniem może być przyjęcie derogacji polegających na 
przyznaniu dopuszczalnej liczby godzin pracy dla takich źródeł bez spełniania nowych wymagań. Być może 
akceptowalnym rozwiązaniem stanie się przygotowanie imiennych list derogacyjnych dla konkretnych instalacji. Z punktu 
widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego najrozsądniejszym i najmniej kosztownym rozwiązaniem jest przyjęcie 
wymogów nowej dyrektywy dla starych instalacji od 2025 r., kiedy większość z nich technicznie się zużyje. 
 
 
5) Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców 
 
W ostatnich latach nastąpił spadek zapotrzebowania na ciepło, co związane jest między innymi z restrukturyzacją 
przemysłu, termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat na przesyłaniu ciepła, instalowaniem 
automatyki pogodowej w węzłach cieplnych, a także skutkami globalnego ocieplenia. Aktywne działania 
KOGENERACJI S.A., polegające na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie ma współpraca 
z Gminą Wrocław w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków i istniejących budynków komunalnych, która 
pozwala w części na rekompensowanie zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży ciepła. 
 
 
6) Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej  
 
Sprzedaż produktów KOGENERACJI S.A. podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach październik-kwiecień 
zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. 
 
Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym 
wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Jednostki Dominującej istnieją techniczne możliwości wytwarzania 
energii elektrycznej również w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło (w tzw. pseudokondensacji), ale 
od 1 lipca 2007 r. zostały one ograniczone z uwagi na obowiązek dotrzymania granicznej sprawności przetwarzania energii 
chemicznej w energię elektryczną i ciepło w kogeneracji min. 75%. 
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7) Dostawy paliw 
 
W 2009 roku ważnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie są zakłócenia w rytmiczności dostaw surowców (węgiel, biomasa, 
mazut) na skutek sytuacji w transporcie i na rynku biomasy, a w szczególności:  

 ograniczona możliwość dostaw węgla drogą wodną lub transportem kolejowym, 
 trudności z pozyskaniem surowca na rynku  mazutu, 
 trudności z pozyskaniem biomasy dobrej jakości i w odpowiedniej ilości. 

 
 
8) Kontrakty długoterminowe (KDT) 
 
Z dniem 1 kwietnia 2008 roku uległy rozwiązaniu KDT w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.  
 
Spółka korzysta z pomocy publicznej w postaci otrzymywanych i co roku rozliczanych rekompensat na pokrycie kosztów  
osieroconych powstałych po rozwiązaniu KDT oraz dopłat gazowych wynikających z wyższych kosztów gazu w stosunku 
do kosztów węgla poniesionych na produkcję energii elektrycznej. Przychody i koszty EC ZG S.A. są ustawowo pod ścisłą 
kontrolą Urzędu Regulacji Energetyki i stanowią podstawę wypłat zaliczek na rekompensaty i rozliczeń rekompensat.  
 
Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, iż rozwiązanie KDT na bazie ostatecznie uchwalonej ustawy nie 
pogorszyło wyników spółki w porównaniu z wariantem, gdyby KDT funkcjonował dalej. Nie ma więc zagrożenia dla 
Jednostki Dominującej z tytułu otrzymania spłaty pożyczek udzielonych spółce zależnej oraz otrzymywanej dywidendy. 
 
 
9) Emisje CO2 
 
Nowopowstałym zagrożeniem jest niewystarczająca wielkość przyznanych uprawnień wynikająca z Krajowego Planu 
Przydziału Uprawnień na lata 2008-2012 (KPRU II) (Dz.U. Nr 202, poz. 1248), mniej korzystna dla sektora 
energetycznego, niż wielkości przyznane w poprzednim okresie rozliczeniowym (Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień; 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.). 
 
Wprowadzony w życie w listopadzie 2008 r. KPRU II, jest mniej korzystny dla Spółki, gdyż przyznane wielkości emisji są 
niższe niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. Niekorzystny podział uprawnień może spowodować w pierwszym 
rzędzie spadek przychodów ze sprzedaży uprawnień w porównaniu do poprzednich okresów, a także wzrost kosztów 
w przypadku otrzymania ilości niższej od faktycznej emisji lub konieczność zmniejszenia produkcji. Efekt ten zostanie 
złagodzony przez zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych, w celu zmniejszenia rocznych emisji CO2. 
 
 
 
13. Akcje Spółki oraz jednostek powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
(zgodnie z §  87 ust.7, pkt 6 Rozporządzenia) 
 
 
Na dzień sporządzenia raportu, tj. na dzień 30 sierpnia 2009 r. stan posiadania akcji KOGENERACJI S.A. przez osoby 
zarządzające i nadzorujące był następujący: 
 

 Członek Zarządu Andrzej Siennicki posiada 254 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o łącznej wartości 
nominalnej 1 270 zł i stan ten nie uległ zmianie od dnia publikacji ostatniego raportu kwartalnego,  

 Członek Zarządu Michael Kowalik posiada 2 500 akcji zwykłych, o łącznej wartości nominalnej 12 500 zł, stan ten 
nie uległ zmianie od dnia publikacji ostatniego raportu kwartalnego,  

 Członek Rady Nadzorczej posiada 25 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 125 000 zł, w tym: bezpośrednio 
24 000 akcji spółki, a za pośrednictwem spółki zależnej 1 000 akcji, stan ten nie uległ zmianie od dnia publikacji 
ostatniego raportu kwartalnego. 
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III. Notowania 
 

1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
 
Na pierwszej sesji roku 2009 cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu wynosiła 53,15 zł za akcję, przy wolumenie 
obrotów 1 387 szt. W dniu 1 czerwca akcje Spółki osiągnęły rekordową wartość: 86,90 zł, najwyższą w historii notowań. 
Najniższą cenę w I półroczu 2009 roku akcje KOGENERACJI S.A osiągnęły 19. stycznia ceną na zamknięciu 52,25 zł 
za akcję przy obrotach 360 szt. Pierwsze półrocze 2009 roku zostało zakończone ceną 80,00 zł za akcję przy obrotach 
2 189 szt. 
 

Notowania akcji KOGENERACJI S.A. na GPW w I półroczu 2009 roku 
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Na początku 2009 roku KOGENERACJA S.A. była spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
w notowaniach ciągłych w indeksie sWIG80.  Po sesji w dniu 20 marca 2009 roku Spółka opuściła indeks sWIG80 i jest 
nową spółką w indeksie mWIG40 (komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 5 lutego 
2009 roku). 

Notowania mWIG40 w I półroczu 2009 roku 
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Wrocław, 28 sierpnia 2009 r. 
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Denis Bretaudeau 

Prezes Zarządu 
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Członek Zarządu 
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Członek Zarządu 
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